
เงินสด -                              
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 4,039,680.04                 
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 603,586.55                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,097,940.66                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 41,639.46                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 61,009.06                     
เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 962,039.10                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 
เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส. 500 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              
ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 -                              
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 989,800.00                   
ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 32,928.10                     
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 2,297,329.26                 
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,529,123.85                 
เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 32,928.10                     
เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 140,651.94                   
งบกลาง 51100000 1,004,122.00                 
งบกลาง (7) 51100000 518.10                         
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 250,260.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 560,880.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 206,425.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 32,410.00                     
ค่าตอบแทน 53100000 22,500.00                     
ค่าใช้สอย 53200000 76,892.00                     
ค่าวัสดุ 53300000 29,806.85                     
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 56,123.00                     
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 -                              
รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              
เงินอุดหนุน 56100000 -                              

13,068,559.92         13,068,559.92         รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 12,650,019.11  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          630.00               ภาษีอากร 41100000 630.00              

331,800.00            -                   331,800.00          69,105.00           ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 69,105.00         

110,800.00            -                   110,800.00          1,232.88            รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 1,232.88           

111,800.00            -                   111,800.00          8,676.00            รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 8,676.00           

72,200.00              -                   72,200.00           -                   รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      61,008.06           ภาษีจัดสรร 42100000 61,008.06         

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      -                   เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 -                  

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    140,651.94       140,651.94      

32,928.10          32,928.10           -                   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

-                   -                    -                   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

42,430,900.00      32,928.10        42,463,828.10    -                  140,651.94      

803,392.00         ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 803,392.00        

-                   -                   ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

-                   ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

35,531.38           เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 35,531.38         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 32,928.10         

800.00               งบกลาง (6)51100000 800.00              

-                   -                  

-                  

872,651.48       872,651.48      

42,430,900.00      32,928.10        42,463,828.10    1,013,303.42     1,013,303.42รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31  ตุลำคม   2560

จนถึงปัจจุบัน

รหัสบัญชี
รำยกำร



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

551,000.00            -                   551,000.00          10,322.00           งบกลาง (5)51100000 10,322.00         

11,642,000.00        -                   11,642,000.00      994,600.00         งบกลาง+785000 (6)51100000 994,600.00        

1,891,373.00          -                   1,891,373.00       250,260.00         เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 250,260.00        

1,198,147.00          -                   1,198,147.00       -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          -                   5,703,900.00       450,410.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 450,410.00        

1,331,000.00          -                   1,331,000.00       110,470.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 110,470.00        

2,075,840.00          -                   2,075,840.00       126,690.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          -                   1,093,300.00       79,735.00           เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,049,000.00          -                   1,049,000.00       22,500.00           ค่าตอบแทน (5)53100000 22,500.00         

20,000.00              -                   20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          -                   2,955,877.00       76,892.00           ค่าใช้สอย+11728+2932+2932 (5)53200000 76,892.00         

2,599,573.00          -                   2,599,573.00       -                   ค่าใช้สอย (6)53200000 -                  

625,000.00            -                   625,000.00          29,806.85           ค่าวัสดุ (5)53300000 29,806.85         

1,330,000.00          -                   1,330,000.00       -                   ค่าวัสดุ (6)53300000 -                  

287,000.00            -                   287,000.00          56,123.00           ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 56,123.00         

900,000.00            -                   900,000.00          -                   ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 -                  

77,990.00              -                   77,990.00           -                   ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,248,000.00          -                   4,248,000.00       -                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 -                  

25,000.00              -                   25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            -                   498,000.00          -                   เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          -                   2,288,000.00       -                   เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    2,207,808.85     2,207,808.85    

518.10              518.10               518.10               งบกลาง (7)51000000 518.10              

32,410.00          32,410.00           32,410.00           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 32,410.00         

-                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000

32,928.10        32,928.10          32,928.10         32,928.10        

42,390,000.00      32,928.10        42,422,928.10    2,240,736.95     2,240,736.95    

803,392.00         ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 803,392.00        

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 32,928.10         

690,610.78         รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 690,610.78        

89,759.83           เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 89,759.83         

-                   เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

1,616,690.71     1,616,690.71    

42,390,000.00      32,928.10        42,422,928.10    3,857,427.66     3,857,427.66    รวมรำยจ่ำย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31  ตุลำคม   2560

จนถึงปัจจุบัน

รหัสบัญชี
รำยกำร



(2,844,124.24)    (2,844,124.24)   

9,805,894.87     9,805,894.87    

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          -                    -                   

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          -                    -                   

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            -                    -                   

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              630.00               630.00              

347,000.00         630.00              630.00             

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              1,134.00            1,134.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              -                    -                   

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          67,530.00          67,530.00          

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              40.00                40.00                

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              100.00               100.00              

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              -                    -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          -                    -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              300.00               300.00              

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              1.00                  1.00                 

331,800.00         69,105.00         69,105.00         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          1,232.88            1,232.88           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         1,232.88           1,232.88          

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวดภาษีอากร

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม    พ .ศ.  2560

รายการ

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          8,676.00            8,676.00           

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         8,676.00           8,676.00          

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            -                    -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                -                    -                   

72,200.00           -                  -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         79,643.88         79,643.88         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          -                    -                   

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        -                    -                   

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        -                    -                   

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            32,643.06          32,643.06          

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        -                    -                   

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            -                    -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            -                    -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              -                    -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม . ท่ีดิน 42100015 552,900.00          28,365.00          28,365.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     61,008.06         61,008.06         

15,233,300.00     61,008.06         61,008.06         

รวม

รับเดือนน้ี

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รายการ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      -                    -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 -                    -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 -                    -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 -                    -                   

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 -                    -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 -                    -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 -                    -                   

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 -                    -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 -                    -                   

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 -                    -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 -                    -                   

-                    -                   

26,214,000.00      -                    -                   

26,214,000.00     -                  -                  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ 44100001 -                     -                    -                   

 - กสจ. 44100001 -                     -                    -                   

-                    -                  -                  

(2) 44100001

-                    -                  -                  

-                    -                  -                  

42,430,900.00     140,651.94        140,651.94       

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

งบกลาง 6,075.00         

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 91,690.00       

เงินเดือนฝ่ายประจ า   (ค่าจ้างช่ัวคราว) 102,600.00      

เงินเดือนฝ่ายประจ า   (ค่าจ้างช่ัวคราว) 36,000.00       

ค่าตอบแทน 700,000.00      

ค่าใช้สอย 44,000.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,298,500.00   

รายจ่ายอ่ืน 15,000.00       

รวม 2,297,329.26  

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 6,448.04         

ประกันสัญญา 455,585.00      

เงินรอคืนจังหวัด 394,837.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,386.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 78,866.36       

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560



 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 3,143.27        

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

รวม 2,529,123.85  



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 8,969.73          6,448.04        8,969.73        6,448.04         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % -                 -               -               -                

ประกันสัญญา 510,435.00       -               54,850.00      455,585.00     

กสจ. -                 518.10          518.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,386.55    -               -               1,593,386.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 0.03                3,143.24        -               3,143.27         

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

                                 รวม 2,583,352.30   35,531.38     89,759.83     2,529,123.85  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

ณ  วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 188,975.04     185,510.78     3,464.26         

เรียนและ

2 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  3/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาคนงานท่ัวไป 6,000.00        6,000.00        -                

ท่ัวไป บริการ

3 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  4/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6,000.00        6,000.00        -                

ท่ัวไป บริการ

4 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  5/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 6,000.00        6,000.00        -                

ท่ัวไป บริการ

6 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  7/2560 บริหารงาน บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,500.00        5,500.00        -                

ท่ัวไป บริการ

7 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  9/2560 บริหารงาน บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,500.00        5,500.00        -                

ท่ัวไป บริการ

8 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  12/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีจุดชมวิว 12,000.00      12,000.00       -                

ท่ัวไป บริการ

9 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  13/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนตชุมชน 6,000.00        6,000.00        -                

ท่ัวไป บริการ

10 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  18/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3, หมู่ 8 ต.สระ 5,000.00        5,000.00        -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ บริการ

11 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  48/2560 สาธารณสุข บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5,000.00        5,000.00        -                

เก่ียวกับสาธารณสุข บริการ

12 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  49/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00        5,500.00        -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ บ้านทุ่งหนอง ม.5

13 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  50/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00        5,500.00        -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

ปีงบประมำณ  2561



14 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  51/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 1 2,000.00        2,000.00        -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ

15 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  52/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 9 3,000.00        3,000.00        -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ

16 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  55/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 6,000.00        6,000.00        -                

ท่ัวไป บริการ

17 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  71/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 15,000.00      -               15,000.00       

ท่ัวไป

18 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  67/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมท่อเหล่ียมห้วยลานท่ีช ารุด ม.10 ต.สระ 44,000.00      -               44,000.00       

ชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมชน ซ่อมซม

19 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  68/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมท่อเหล่ียมห้วยทรายขาวท่ีช ารุด ม .8 ต.สระ 11,500.00      11,500.00       -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมชน ซ่อมซม

20 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  72/2560 เคหะและ ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างร้ัวทีท าการ  อบต.สระ 45,000.00      45,000.00       -                

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง

21 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  73/2560 สร้างความเข้มแข็งวิชาการวางแผนและ ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณ 39,500.00      -               39,500.00       

ของชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่ิงก่อสร้าง เหมืองเชียงม่วน

22 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่ีท าการ อบต.สระ 373,000.00     -               373,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง

23 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  17/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ ท่ีท าการ อบต.สระ 433,000.00     -               433,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง

24 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  18/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด. อบต.สระ 224,000.00     -               224,000.00     

ประถมศึกษา ส่ิงก่อสร้าง

25 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  19/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านท่าฟ้าหล่าย ม.6 118,000.00     -               118,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง

26 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  20/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีตหนองคัน 111,000.00     -               111,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง บ้านฟ้าสีทอง ม.11

27 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  21/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร โครงการปรับปรุงหอประชุม ประจ าหมู่บ้าน บ้านสระเหนือ 299,000.00     299,000.00     -                

ส่ิงก่อสร้าง บ้านพัก หมู่ 3

28 งบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 75/2560 บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและ ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 19,900.00      19,900.00       -                

ขนส่ง



29 งบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 76/2560 การรักษาความ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ค่าจัดซ้ือถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 50,700.00      50,700.00       -                

สงบภายใน และระงับอัคคีภัย

2,051,575.04 690,610.78    1,360,964.26  รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00   -                700,000.00   

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

2 งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนครู เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 91,690.00     -                91,690.00    

การศึกษา

3 งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 102,600.00   -                102,600.00   

การศึกษา

4 งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 36,000.00     -                36,000.00    

การศึกษา จ้าง

5 งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกัน เงินประกันสังคม ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 6,075.00      -                6,075.00      

สังคม

936,365.00  -               936,365.00  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

ปีงบประมำณ  2561

รวม



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   31  ตุลาคม   2560 4,039,680.04         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... .................................. -                      บาท

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม   2560 4,039,680.04         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี   31  ตุลาคม  2560 ลงช่ือ..................................................วันท่ี   31  ตุลาคม  2560

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด -                              
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 8,965,216.08                 
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 603,586.55                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,097,940.66                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 41,639.46                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 924,357.36                   
เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 966,385.03                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 
เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              
ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 46,000.00                     
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 989,800.00                   
ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 1,291,464.26                 
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,535,229.64                 
เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              
เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 10,296,695.12               
งบกลาง 51100000 2,164,058.00                 
งบกลาง (7) 51100000 1,036.20                       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 493,320.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 1,121,760.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 412,850.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 64,820.00                     
ค่าตอบแทน 53100000 47,400.00                     
ค่าใช้สอย 53200000 503,633.07                   
ค่าวัสดุ 53300000 40,008.95                     
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 97,204.43                     
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 -                              
รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              
เงินอุดหนุน 56100000 610,900.00                   

22,191,915.79         22,191,915.79         รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 9,805,894.87    

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          1,310.00            ภาษีอากร 41100000 680.00              

331,800.00            -                   331,800.00          82,673.80           ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 13,568.80         

110,800.00            -                   110,800.00          5,578.81            รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 4,345.93           

111,800.00            -                   111,800.00          8,676.00            รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 -                  

72,200.00              -                   72,200.00           -                   รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      2,585,665.35      ภาษีจัดสรร 42100000 2,524,657.29     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      7,514,006.86      เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 7,514,006.86     

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    10,197,910.82   10,057,258.88  

98,784.30          98,784.30           98,784.30           เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 98,784.30         

-                   -                    -                   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

42,430,900.00      98,784.30        42,529,684.30    98,784.30         10,156,043.18  

1,603,644.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 800,252.00        

-                   -                   ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 32,928.10         

84,098.55           เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 48,567.17         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

2,000.00            งบกลาง (6)51100000 1,200.00           

-                  

-                  

1,755,598.75     882,947.27      

42,430,900.00      98,784.30        42,529,684.30    12,052,293.87   11,038,990.45รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  30  พฤศจิกำยน   2560

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

551,000.00            -                   551,000.00          183,658.00         งบกลาง (5)51100000 173,336.00        

11,642,000.00        -                   11,642,000.00      1,982,400.00      งบกลาง+797400 (6)51100000 987,800.00        

1,891,373.00          -                   1,891,373.00       493,320.00         เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

1,198,147.00          -                   1,198,147.00       -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          -                   5,703,900.00       900,820.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 450,410.00        

1,331,000.00          -                   1,331,000.00       220,940.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 110,470.00        

2,075,840.00          -                   2,075,840.00       253,380.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          -                   1,093,300.00       159,470.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,049,000.00          -                   1,049,000.00       47,400.00           ค่าตอบแทน (5)53100000 24,900.00         

20,000.00              -                   20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          -                   2,955,877.00       204,953.07         ค่าใช้สอย+2852 (5)53200000 128,061.07        

2,599,573.00          -                   2,599,573.00       298,680.00         ค่าใช้สอย (6)53200000 298,680.00        

625,000.00            -                   625,000.00          40,008.95           ค่าวัสดุ (5)53300000 10,202.10         

1,330,000.00          -                   1,330,000.00       -                   ค่าวัสดุ (6)53300000 -                  

287,000.00            -                   287,000.00          97,204.43           ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 41,081.43         

900,000.00            -                   900,000.00          -                   ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 -                  

77,990.00              -                   77,990.00           -                   ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,248,000.00          -                   4,248,000.00       -                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 -                  

25,000.00              -                   25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            -                   498,000.00          60,000.00           เงินอุดหนุน (5)56100000 60,000.00         

2,288,000.00          -                   2,288,000.00       550,900.00         เงินอุดหนุน (6)56100000 550,900.00        

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    5,493,134.45     3,285,325.60    

1,554.30           1,554.30             1,036.20            งบกลาง (7)51000000 518.10              

97,230.00          97,230.00           64,820.00           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 32,410.00         

-                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

98,784.30        98,784.30          65,856.20         32,928.10        

42,390,000.00      98,784.30        42,488,784.30    5,558,990.65     3,318,253.70    

1,649,644.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 846,252.00        

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

1,696,475.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 1,005,865.00     

132,221.21         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 42,461.38         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 32,928.10         

3,544,197.19     1,927,506.48    

42,390,000.00      98,784.30        42,488,784.30    9,103,187.84     5,245,760.18    รวมรำยจ่ำย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  30  พฤศจิกำยน   2560

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



2,949,106.03     5,793,230.27    

15,599,125.14   15,599,125.14  

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          -                    -                   

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          -                    -                   

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            -                    -                   

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              1,310.00            680.00              

347,000.00         1,310.00           680.00             

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              2,358.00            1,224.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              38.80                38.80                

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              71.00                71.00                

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          76,705.00          9,175.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              60.00                20.00                

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              350.00               250.00              

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              -                    -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          2,190.00            2,190.00           

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              900.00               600.00              

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              1.00                  -                   

331,800.00         82,673.80         13,568.80         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          5,578.81            4,345.93           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         5,578.81           4,345.93          

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกายน    พ .ศ.  2560

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          8,676.00            -                   

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         8,676.00           -                  

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            -                    -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                -                    -                   

72,200.00           -                  -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         98,238.61         18,594.73         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          74,799.84          74,799.84          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        1,336,729.04      1,336,729.04     

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        323,699.18         323,699.18        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            32,643.06          -                   

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        718,648.77         718,648.77        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            -                    -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            8,408.46            8,408.46           

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              -                    -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม . ท่ีดิน 42100015 552,900.00          90,737.00          62,372.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     2,585,665.35     2,524,657.29    

15,233,300.00     2,585,665.35     2,524,657.29    

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกายน    พ .ศ.  2560

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      2,107,058.50      2,107,058.50     

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ -                    

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 37,845.00          37,845.00          

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 102,700.00         102,700.00        

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 213,656.00         213,656.00        

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 446,000.00         446,000.00        

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 2,068,200.00      2,068,200.00     

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 688,800.00         688,800.00        

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 36,000.00          36,000.00          

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 495,090.00         495,090.00        

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         924,357.36        

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         134,300.00        

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         260,000.00        

-                    -                   

26,214,000.00      7,514,006.86      7,514,006.86     

26,214,000.00     7,514,006.86     7,514,006.86    

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ 44100001 -                     97,230.00          97,230.00          

 - กสจ. 44100001 -                     1,554.30            1,554.30           

-                    98,784.30         98,784.30         

(2) 44100001

-                    -                  -                  

-                    98,784.30         98,784.30         

42,430,900.00     10,296,695.12    10,156,043.18   

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกายน    พ .ศ.  2560



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 700,000.00      

ค่าใช้สอย 44,000.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 544,000.00      

รวม 1,291,464.26  

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 9,690.96         

ประกันสัญญา 458,985.00      

เงินรอคืนจังหวัด 394,837.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,386.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 78,329.23       

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 2,606.14        

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560



รวม 2,535,229.64  



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 6,448.04          9,690.96        6,448.04        9,690.96         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % -                 -               -               -                

ประกันสัญญา 455,585.00       3,400.00        -               458,985.00     

กสจ. -                 518.10          518.10          -                

ประกันสังคม -                 17,252.00      17,252.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,386.55    -               -               1,593,386.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 3,143.27          2,606.11        3,143.24        2,606.14         

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

                                 รวม 2,529,123.85   48,567.17     42,461.38     2,535,229.64  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

ณ  วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

2 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  71/2560 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 15,000.00      15,000.00       -                

ท่ัวไป

3 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  67/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมท่อเหล่ียมห้วยลานท่ีช ารุด ม.10 ต.สระ 44,000.00      -               44,000.00       

ชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมชน ซ่อมซม

4 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  73/2560 สร้างความเข้มแข็ง วิชาการวางแผนและ ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณ 39,500.00      39,500.00       -                

ของชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่ิงก่อสร้าง เหมืองเชียงม่วน

5 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่ีท าการ อบต.สระ 373,000.00     373,000.00     -                

ส่ิงก่อสร้าง

6 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  17/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ ท่ีท าการ อบต.สระ 433,000.00     -               433,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง

7 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  18/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด. อบต.สระ 224,000.00     224,000.00     -                

ประถมศึกษา ส่ิงก่อสร้าง

8 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  19/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านท่าฟ้าหล่าย ม.6 118,000.00     118,000.00     -                

ส่ิงก่อสร้าง

9 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  20/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีตหนองคัน 111,000.00     -               111,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง บ้านฟ้าสีทอง ม.11

1,360,964.26 769,500.00    591,464.26    

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

ปีงบประมำณ  2561

รวม

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2560



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00   -                700,000.00   

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

2 งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนครู เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 91,690.00     91,690.00        -             

การศึกษา

3 งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 102,600.00   102,600.00      -             

การศึกษา

4 งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 36,000.00     36,000.00        -             

การศึกษา จ้าง

5 งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกัน เงินประกันสังคม ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 6,075.00      6,075.00         -             

สังคม

936,365.00  236,365.00     700,000.00  

ปีงบประมำณ  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2560

รวม



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   8  พฤศจิกายน   2560 966,385.03            บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... .................................. -                      บาท

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ไม่ได้รับดอกเบ้ีย ณ 30 กันยายน 2560 4,345.93                        (4,345.93)

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  8  พฤศจิกายน   2560 962,039.10            บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ...........................................วันท่ี  9 พฤศจิกายน 2560 ลงช่ือ..................................................วันท่ี   9  พฤศจิกายน  2560

ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   30-772-4-01625-8



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   30  พฤศจิกายน   2560 9,315,749.79         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 21 พฤศจิกายน 2560 14190123 35,527.33                      

 23 พฤศจิกายน 2560 14190125 1,188.00                        

 23 พฤศจิกายน 2560 14190126 12,055.38                      

 27 พฤศจิกายน 2560 14190129 162,159.00                     

 28 พฤศจิกายน 2560 14190134 30,000.00                      

 29 พฤศจิกายน 2560 14190135 60,000.00                      

 29 พฤศจิกายน 2560 14190138 20,644.00                      

 29 พฤศจิกายน 2560 14190139 13,860.00                      

 29 พฤศจิกายน 2560 14190145 15,100.00                      350,533.71            บาท

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2560 8,965,216.08         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  30 พฤศจิกายน  2560 ลงช่ือ..................................................วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด -                              
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 12,656,334.47               
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 603,586.55                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,097,940.66                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 44,146.31                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 45,267.50                     
เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 966,385.03                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 
เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              
ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 21,000.00                     
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 989,800.00                   
ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,588,463.37                 
เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              
เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 17,224,212.27               
งบกลาง 51100000 3,256,080.00                 
งบกลาง (7) 51100000 1,554.30                       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 736,380.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 1,682,640.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 619,275.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 97,230.00                     
ค่าตอบแทน 53100000 69,900.00                     
ค่าใช้สอย 53200000 722,221.07                   
ค่าวัสดุ 53300000 133,092.98                   
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 390,024.80                   
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 30,000.00                     
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 -                              
รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              
เงินอุดหนุน 56100000 734,900.00                   

27,897,758.67         27,897,758.67         รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 15,599,125.14  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          2,100.00            ภาษีอากร 41100000 790.00              

331,800.00            -                   331,800.00          103,679.80         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 21,006.00         

110,800.00            -                   110,800.00          8,085.66            รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 2,506.85           

111,800.00            -                   111,800.00          23,951.00           รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 15,275.00         

72,200.00              -                   72,200.00           2,000.00            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 2,000.00           

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      4,004,706.15      ภาษีจัดสรร 42100000 1,419,040.80     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      12,980,905.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 5,466,898.50     

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    17,125,427.97   6,927,517.15    

98,784.30          98,784.30           98,784.30           เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

-                   -                    -                   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

98,784.30          98,784.30           98,784.30           

42,430,900.00      98,784.30        42,529,684.30    98,784.30         6,927,517.15    

1,649,644.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 46,000.00         

-                   -                   ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

210,924.45         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 126,825.90        

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

4,600.00            งบกลาง (6)51100000 2,600.00           

1,931,024.65     175,425.90      

42,430,900.00      98,784.30        42,529,684.30    19,155,236.92   7,102,943.05

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  29  ธันวำคม   2560

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี

รวมรำยรับ



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            -                   501,000.00          293,980.00         งบกลาง (5)51100000 110,322.00        

11,642,000.00        -                   11,642,000.00      2,966,700.00      งบกลาง (6)51100000 984,300.00        

1,891,373.00          -                   1,891,373.00       736,380.00         เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

1,198,147.00          -                   1,198,147.00       -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          -                   5,703,900.00       1,351,230.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 450,410.00        

1,331,000.00          -                   1,331,000.00       331,410.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 110,470.00        

2,075,840.00          -                   2,075,840.00       380,070.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          -                   1,093,300.00       239,205.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,099,000.00          -                   1,099,000.00       69,900.00           ค่าตอบแทน (5)53100000 22,500.00         

20,000.00              -                   20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          -                   2,955,877.00       340,541.07         ค่าใช้สอย+12000+6000+6000+11000+5500+5500 (5)53200000 135,588.00        

2,679,573.00          -                   2,679,573.00       381,680.00         ค่าใช้สอย (6)53200000 83,000.00         

625,000.00            -                   625,000.00          53,610.50           ค่าวัสดุ (5)53300000 13,601.55         

1,330,000.00          -                   1,330,000.00       79,482.48           ค่าวัสดุ (6)53300000 79,482.48         

287,000.00            -                   287,000.00          141,610.09         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 44,405.66         

900,000.00            -                   900,000.00          248,414.71         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 248,414.71        

77,990.00              -                   77,990.00           -                   ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          -                   4,168,000.00       30,000.00           ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 30,000.00         

25,000.00              -                   25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            -                   498,000.00          184,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 124,000.00        

2,288,000.00          -                   2,288,000.00       550,900.00         เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    8,379,113.85     2,885,979.40    

1,554.30           1,554.30             1,554.30            งบกลาง (7)51000000 518.10              

97,230.00          97,230.00           97,230.00           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 32,410.00         

-                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

98,784.30        98,784.30          98,784.30         32,928.10        

42,390,000.00      98,784.30        42,488,784.30    8,477,898.15     2,918,907.50    

1,670,644.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 21,000.00         

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 1,274,908.00     

205,813.38         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 73,592.17         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

4,913,697.36     1,369,500.17    

42,390,000.00      98,784.30        42,488,784.30    13,391,595.51   4,288,407.67    

รำยกำร
รหัสบัญชี

รวมรำยจ่ำย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  29  ธันวำคม   2560

จนถึงปัจจุบัน



5,763,641.41     2,814,535.38    

18,413,660.52   18,413,660.52  

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          -                    -                   

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          -                    -                   

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            -                    -                   

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              2,100.00            790.00              

347,000.00         2,100.00           790.00             

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              3,780.00            1,422.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              38.80                -                   

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              71.00                -                   

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          85,885.00          9,180.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              60.00                -                   

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              400.00               50.00                

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              450.00               450.00              

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            7,464.00           

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              900.00               -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            2,440.00           

331,800.00         103,679.80        21,006.00         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          8,085.66            2,506.85           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         8,085.66           2,506.85          

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          23,951.00          15,275.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         23,951.00         15,275.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            2,000.00            2,000.00           

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                -                    -                   

72,200.00           2,000.00           2,000.00          

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         139,816.46        41,577.85         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          116,049.78         41,249.94          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        2,094,896.77      758,167.73        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        559,589.55         235,890.37        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            32,643.06          -                   

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        1,030,986.57      312,337.80        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            10,604.96          10,604.96          

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            8,408.46            -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              -                    -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม . ท่ีดิน 42100015 552,900.00          151,527.00         60,790.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     4,004,706.15     1,419,040.80    

15,233,300.00     4,004,706.15     1,419,040.80    

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      2,107,058.50     

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ -                    

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 37,845.00          -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 102,700.00         -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 213,656.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 446,000.00         -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 4,136,400.00      2,068,200.00     

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 1,377,600.00      688,800.00        

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 36,000.00          -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 1,097,930.00      602,840.00        

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

-                    -                   

26,214,000.00      12,980,905.36     5,466,898.50     

26,214,000.00     12,980,905.36    5,466,898.50    

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ 44100001 -                     97,230.00          -                   

 - กสจ. 44100001 -                     1,554.30            -                   

-                    98,784.30         -                  

(2) 44100001

-                    -                  -                  

-                    98,784.30         -                  

42,430,900.00     17,224,212.27    6,927,517.15    

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  29  เดือน ธันวาคม    พ .ศ.  2560



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 8,535.54         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % -                

ประกันสัญญา 479,380.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,386.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 78,541.38       

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 2,818.29        

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560



                                 รวม รวม 2,588,463.37  



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 9,690.96          8,535.54        9,690.96        8,535.54         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % -                 -               -               -                

ประกันสัญญา 458,985.00       36,450.00      16,055.00      479,380.00     

กสจ. -                 518.10          518.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 -                 33,782.00      -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,386.55    -               -               1,593,386.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 2,606.14          2,818.26        2,606.11        2,818.29         

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

                                 รวม 2,535,229.64   126,825.90   73,592.17     2,588,463.37  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

ณ  วันท่ี  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

3 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  67/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมท่อเหล่ียมห้วยลานท่ีช ารุด ม.10 ต.สระ 44,000.00      44,000.00       -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมชน ซ่อมซม

6 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  17/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ ท่ีท าการ อบต.สระ 433,000.00     433,000.00     -                

ส่ิงก่อสร้าง

9 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  20/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีตหนองคัน 111,000.00     111,000.00     -                

ส่ิงก่อสร้าง บ้านฟ้าสีทอง ม.11

591,464.26    588,000.00    3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  29  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2560

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00   686,908.00      13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

700,000.00  686,908.00     13,092.00   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  29  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2560

ปีงบประมำณ  2561

รวม



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   29  ธันวาคม    2560 12,743,742.18        บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 19  ธันวาคม  2560 14190159 79,482.48                      

155.08                           

7,925.23                        

 28  ธันวาคม  2560 14190178 7,925.23                        95,488.02             บาท

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  29  ธันวาคม  2561 12,648,254.16        บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  29 ธันวาคม  2560 ลงช่ือ..................................................วันท่ี 29  ธันวาคม  2560

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ



เงินสด -                              
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 12,578,817.84               
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 604,594.55                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,097,940.66                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 45,420.28                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 -                              
เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 966,385.03                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 
เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              
ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 2,000.00                       
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 988,800.00                   
ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,626,763.46                 
เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              
เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 19,665,759.06               
งบกลาง 51100000 4,244,902.00                 
งบกลาง (7) 51100000 2,072.40                       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 979,440.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 2,243,520.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 825,700.00                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 129,640.00                   
ค่าตอบแทน 53100000 113,400.00                   
ค่าใช้สอย 53200000 895,676.07                   
ค่าวัสดุ 53300000 147,576.28                   
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 460,820.44                   
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 316,000.00                   
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 -                              
รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              
เงินอุดหนุน 56100000 734,900.00                   

30,377,605.55         30,377,605.55         รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  31  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 18,413,660.52  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          3,753.00            ภาษีอากร 41100000 1,653.00           

331,800.00            -                   331,800.00          115,008.05         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 11,328.25         

110,800.00            -                   110,800.00          14,501.77           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 6,416.11           

111,800.00            -                   111,800.00          33,161.00           รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 9,210.00           

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 2,000.03           

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      5,457,002.25      ภาษีจัดสรร 42100000 1,452,296.10     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      13,830,764.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 849,859.00        

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    19,458,190.46   2,332,762.49    

197,568.60        197,568.60          197,568.60         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 98,784.30         

-                   -                    -                   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

10,000.00          10,000.00           10,000.00           เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 10,000.00         

207,568.60        207,568.60          207,568.60         108,784.30        

42,430,900.00      207,568.60       42,638,468.60    19,665,759.06   2,441,546.79    

1,677,144.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 27,500.00         

-                   1,000.00            ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 1,000.00           

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

309,512.74         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 98,588.29         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,300.00            งบกลาง (6)51100000 700.00              

2,058,812.94     127,788.29      

42,430,900.00      207,568.60       42,638,468.60    21,724,572.00   2,569,335.08

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31  มกรำคม  2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี

รวมรำยรับ



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            -                   501,000.00          304,302.00         งบกลาง (5)51100000 10,322.00         

11,642,000.00        -                   11,642,000.00      3,945,900.00      งบกลาง (6)51100000 979,200.00        

1,891,373.00          -                   1,891,373.00       979,440.00         เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

1,198,147.00          -                   1,198,147.00       -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          -                   5,703,900.00       1,801,640.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 450,410.00        

1,331,000.00          -                   1,331,000.00       441,880.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 110,470.00        

2,075,840.00          -                   2,075,840.00       506,760.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          -                   1,093,300.00       318,940.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,099,000.00          -                   1,099,000.00       113,400.00         ค่าตอบแทน+21000 (5)53100000 43,500.00         

20,000.00              -                   20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          -                   2,955,877.00       513,996.07         ค่าใช้สอย+1000+5000 (5)53200000 173,455.00        

2,679,573.00          -                   2,679,573.00       381,680.00         ค่าใช้สอย (6)53200000 -                  

625,000.00            -                   625,000.00          68,093.80           ค่าวัสดุ (5)53300000 14,483.30         

1,330,000.00          -                   1,330,000.00       79,482.48           ค่าวัสดุ (6)53300000 -                  

287,000.00            -                   287,000.00          182,446.90         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 40,836.81         

900,000.00            -                   900,000.00          278,373.54         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 29,958.83         

77,990.00              -                   77,990.00           -                   ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          -                   4,168,000.00       316,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 286,000.00        

25,000.00              -                   25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            -                   498,000.00          184,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          -                   2,288,000.00       550,900.00         เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    10,967,234.79   2,588,120.94    

3,108.60           3,108.60             2,072.40            งบกลาง (7)51000000 518.10              

194,460.00        194,460.00          129,640.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 32,410.00         

10,000.00          10,000.00           ค่าวัสดุ (7)53300000 -                  

-                   -                    -                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

207,568.60       207,568.60        131,712.40       32,928.10        

42,390,000.00      207,568.60       42,597,568.60    11,098,947.19   2,621,049.04    

1,679,144.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 8,500.00           

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

266,101.58         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 60,288.20         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

4,982,485.56     68,788.20        

42,390,000.00      207,568.60       42,597,568.60    16,081,432.75   2,689,837.24    

รำยกำร
รหัสบัญชี

รวมรำยจ่ำย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31  มกรำคม  2561

จนถึงปัจจุบัน



5,643,139.25     (120,502.16)     

18,293,158.36   18,293,158.36  

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          983.00               983.00              

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          -                    -                   

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            -                    -                   

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              2,770.00            670.00              

347,000.00         3,753.00           1,653.00          

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              4,986.00            1,206.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              38.80                -                   

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              193.25               122.25              

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          95,085.00          9,200.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              110.00               50.00                

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               50.00                

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              550.00               100.00              

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            600.00              

อันตรายต่อสุขภาพ -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         115,008.05        11,328.25         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          14,501.77          6,416.11           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         14,501.77         6,416.11          

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          33,161.00          9,210.00           

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         33,161.00         9,210.00          

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            2,000.00           

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  0.03                 

72,200.00           4,000.03           2,000.03          

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         170,423.85        30,607.39         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          148,657.08         32,607.30          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        2,866,355.96      771,459.19        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        724,639.87         165,050.32        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            32,643.06          -                   

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        1,463,516.97      432,530.40        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            10,604.96          -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            8,408.46            -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            2,092.89           

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม . ท่ีดิน 42100015 552,900.00          200,083.00         48,556.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     5,457,002.25     1,452,296.10    

15,233,300.00     5,457,002.25     1,452,296.10    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 75,690.00          37,845.00          

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 197,500.00         94,800.00          

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 427,791.00         214,135.00        

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 893,000.00         447,000.00        

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 4,136,400.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 1,377,600.00      -                   

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 73,500.00          37,500.00          

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 1,097,930.00      -                   

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 1,689.00            1,689.00           

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 16,890.00          16,890.00          

26,214,000.00      13,830,764.36     849,859.00        

26,214,000.00     13,830,764.36    849,859.00       

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     194,460.00         97,230.00          

 - กสจ. -                     3,108.60            1,554.30           

(2) 44100002

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          10,000.00          

-                    207,568.60        108,784.30       

(2) 44100001

-                    -                  -                  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม



-                    207,568.60        108,784.30       

42,430,900.00     19,665,759.06    2,441,546.79    

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 5,270.92         

ประกันสัญญา 523,755.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,394.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 75,723.09       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

รวม 2,626,763.46  

ณ วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 8,535.54          5,270.92        8,535.54        5,270.92         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % -                 -               -               -                

ประกันสัญญา 479,380.00       44,375.00      -               523,755.00     

กสจ. -                 518.10          518.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,386.55    8.00             -               1,593,394.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 2,818.29          3,694.27        6,512.56        -                

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

                                 รวม 2,588,463.37   98,588.29     60,288.20     2,626,763.46  

ณ  วันท่ี  31  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2561

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

3 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  67/2560 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมท่อเหล่ียมห้วยลานท่ีช ารุด ม.10 ต.สระ 44,000.00      44,000.00       -                

ชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมชน ซ่อมซม

6 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  17/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ ท่ีท าการ อบต.สระ 433,000.00     433,000.00     -                

ส่ิงก่อสร้าง

9 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  20/2560 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีตหนองคัน 111,000.00     111,000.00     -                

ส่ิงก่อสร้าง บ้านฟ้าสีทอง ม.11

591,464.26    588,000.00    3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00   686,908.00      13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

700,000.00  686,908.00     13,092.00   

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   31  มกราคม    2561 12,592,078.55        บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

 11  มกราคม  2561  11  มกราคม  2561 533.00                           533.00                  

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 19  มกราคม  2561 14190198 155.08

 25  มกราคม  2561 14190203 7,925.23                        

 29  มกราคม  2561 14190214 4,452.00                        

 29  มกราคม  2561 14190214 1,261.40                        13,793.71             บาท

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2561 12,578,817.84        บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  31  มกราคม  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  31  มกราคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

น าเงินฝากผิดบัญชี     (ธกส. 01-772-2-33571-5)

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   31  มกราคม    2561 605,127.55            บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน จ านวนเงิน

 11  มกราคม  2561   054/2561 533.00                           533.00                  บาท

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2561 604,594.55            บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  31  มกราคม  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  31  มกราคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-33571-5

น าเงินฝากผิดบัญชี    



เงินสด 11011000 -                              
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 9,249,014.65                 
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 624,594.55                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,097,940.66                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 46,694.26                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 971,705.62                   
เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 966,385.03                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 
เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              
ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 2,000.00                       
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 968,800.00                   
ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,624,618.14                 
เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              
เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 20,792,741.16               
งบกลาง 51100000 5,229,224.00                 
งบกลาง (7) 51100000 2,590.50                       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 1,222,500.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 2,804,400.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 1,032,125.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 162,050.00                   
ค่าตอบแทน 53100000 137,200.00                   
ค่าใช้สอย 53200000 1,193,752.07                 
ค่าวัสดุ 53300000 159,419.93                   
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 506,846.06                   
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 838,500.00                   
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 -                              
รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              
เงินอุดหนุน 56100000 1,286,700.00                 

31,502,442.33         31,502,442.33         รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  28  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 18,293,158.36  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          111,714.00         ภาษีอากร 41100000 107,961.00        

331,800.00            -                   331,800.00          126,470.15         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 11,462.10         

110,800.00            -                   110,800.00          15,775.75           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 1,273.98           

111,800.00            -                   111,800.00          49,100.00           รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 15,939.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      6,188,248.27      ภาษีจัดสรร 42100000 731,246.02        

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      13,830,764.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 -                  

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    20,326,072.56   867,882.10      

197,568.60        197,568.60          197,568.60         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

-                   -                    -                   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

269,100.00        269,100.00          269,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 259,100.00        

466,668.60        466,668.60          466,668.60         259,100.00        

42,430,900.00      466,668.60       42,897,568.60    20,792,741.16   1,126,982.10    

1,681,144.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 4,000.00           

-                   21,000.00           ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 20,000.00         

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

387,278.44         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 77,765.70         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,300.00            งบกลาง (6)51100000 -                  

2,160,578.64     101,765.70      

42,430,900.00      466,668.60       42,897,568.60    22,953,319.80   1,228,747.80รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  28  กุมภำพันธ์  2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          314,624.00         งบกลาง (5)51100000 10,322.00         

11,642,000.00        11,642,000.00      4,919,900.00      งบกลาง (6)51100000 974,000.00        

1,808,373.00          1,808,373.00       1,222,500.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

1,198,147.00          1,198,147.00       -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          5,703,900.00       2,252,050.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 450,410.00        

1,331,000.00          1,331,000.00       552,350.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 110,470.00        

2,075,840.00          2,075,840.00       633,450.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          1,093,300.00       398,675.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,099,000.00          1,099,000.00       137,200.00         ค่าตอบแทน (5)53100000 23,800.00         

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          2,955,877.00       635,112.07         ค่าใช้สอย+2000+2000 (5)53200000 121,116.00        

2,679,573.00          2,679,573.00       558,640.00         ค่าใช้สอย (6)53200000 176,960.00        

625,000.00            625,000.00          79,937.45           ค่าวัสดุ (5)53300000 11,843.65         

1,330,000.00          1,330,000.00       79,482.48           ค่าวัสดุ (6)53300000 -                  

370,000.00            370,000.00          228,472.52         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 46,025.62         

900,000.00            900,000.00          278,373.54         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 -                  

77,990.00              77,990.00           -                   ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          4,168,000.00       838,500.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 522,500.00        

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          184,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          2,288,000.00       1,102,700.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 551,800.00        

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    14,415,967.06   3,448,732.27    

3,108.60           3,108.60             2,590.50            งบกลาง (7)51000000 518.10              

194,460.00        194,460.00          162,050.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 32,410.00         

259,100.00        259,100.00          -                   ค่าใช้สอย (7)53200001 -                  

10,000.00          10,000.00           -                   ค่าวัสดุ (7)53300000 -                  

-                   -                    -                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

466,668.60       466,668.60        164,640.50       32,928.10        

42,390,000.00      466,668.60       42,856,668.60    14,580,607.56   3,481,660.37    

1,683,144.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 4,000.00           

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

346,012.60         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 79,911.02         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,066,396.58     83,911.02        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  28  กุมภำพันธ์  2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



42,390,000.00      466,668.60       42,856,668.60    19,647,004.14   3,565,571.39    

3,306,315.66     (2,336,823.59)   

15,956,334.77   15,956,334.77  

รวมรำยจ่ำย

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          105,530.00         104,547.00        

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          -                    -                   

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            2,664.00            2,664.00           

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              3,520.00            750.00              

347,000.00         111,714.00        107,961.00       

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              6,336.00            1,350.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              698.40               659.60              

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              275.75               82.50                

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          104,255.00         9,170.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              310.00               200.00              

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               -                   

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              550.00               -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         126,470.15        11,462.10         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          15,775.75          1,273.98           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         15,775.75         1,273.98          

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ .ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          49,100.00          15,939.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         49,100.00         15,939.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         307,059.93        136,636.08       

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          148,657.08         -                   

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        2,866,355.96      -                   

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        962,341.10         237,701.23        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            47,887.99          15,244.93          

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        1,907,718.54      444,201.57        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            10,604.96          -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            16,841.75          8,433.29           

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม . ท่ีดิน 42100015 552,900.00          225,748.00         25,665.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     6,188,248.27     731,246.02       

15,233,300.00     6,188,248.27     731,246.02       

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ .ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ -                    

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 75,690.00          -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 197,500.00         -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 427,791.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 893,000.00         -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 4,136,400.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 1,377,600.00      -                   

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 73,500.00          -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 1,097,930.00      -                   

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 1,689.00            -                   

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ -                    -                   

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 16,890.00          -                   

26,214,000.00      13,830,764.36     -                   

26,214,000.00     13,830,764.36    -                  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     194,460.00         -                   

 - กสจ. -                     3,108.60            -                   

(2) 44100002 -                    

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          -                   

 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและพัฒนำส่ือ ฯ 259,100.00         259,100.00        

-                    466,668.60        259,100.00       

(2) 44100001 -                    

-                    

-                    

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ .ศ.  2561



-                    -                  -                  

-                    466,668.60        259,100.00       

42,430,900.00     20,792,741.16    1,126,982.10    

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 7,955.83         

ประกันสัญญา 503,905.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,394.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 90,742.86       

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 15,019.77       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

รวม 2,624,618.14  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

ณ วันท่ี  28  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2561

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 5,270.92          7,955.83        5,270.92        7,955.83         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % -                 -               -               -                

ประกันสัญญา 523,755.00       9,550.00        29,400.00      503,905.00     

กสจ. -                 518.10          518.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,394.55    -               1,593,394.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ -                 

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) -                 15,019.77      -               15,019.77       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

                                 รวม 2,626,763.46   77,765.70     79,911.02     2,624,618.14  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

ณ  วันท่ี  28  ดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       -               3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00   686,908.00      13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

700,000.00  686,908.00     13,092.00   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

รวม

ณ วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   28  กุมภาพันธ์   2561 9,290,868.51         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 26  กุมภาพันธ์  2561 25611281 11,732.96                      

 26  กุมภาพันธ์  2561 25611283 4,452.00                        

 26  กุมภาพันธ์  2561 25611283 1,261.40                        

 26  กุมภาพันธ์  2561 25611284 7,925.23                        

 26  กุมภาพันธ์  2561 25611285 182.27                           

 26  กุมภาพันธ์  2561 25611291 14,300.00                      

 28  กุมภาพันธ์  2561 25611292 2,000.00                        41,853.86             

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561 9,249,014.65         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  28 กุมภาพันธ์  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด 11011000 -                              
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 8,571,080.03                 
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 644,594.55                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,097,940.66                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 46,694.26                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 590,478.77                   
เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 966,385.03                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 
เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              
ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 115,035.00                   
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 948,800.00                   
ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,602,423.19                 
เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              
เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 23,634,470.89               
งบกลาง 51100000 6,272,146.00                 
งบกลาง (7) 51100000 3,108.60                       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 1,465,560.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 3,365,280.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 1,238,550.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 194,460.00                   
ค่าตอบแทน 53100000 159,700.00                   
ค่าใช้สอย 53200000 1,686,445.07                 
ค่าวัสดุ 53300000 325,541.22                   
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 614,977.92                   
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 1,029,500.00                 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 699,000.00                   
รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              
เงินอุดหนุน 56100000 1,286,700.00                 

34,321,977.11         34,321,977.11         

บัญชี

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 15,956,334.77  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          183,436.98         ภาษีอากร 41100000 71,722.98         

331,800.00            -                   331,800.00          137,593.05         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 11,122.90         

110,800.00            -                   110,800.00          15,775.75           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 -                  

111,800.00            -                   111,800.00          67,404.00           รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 18,304.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      8,229,828.12      ภาษีจัดสรร 42100000 2,041,579.85     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      13,830,764.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 -                  

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    22,468,802.29   2,142,729.73    

197,568.60        197,568.60          197,568.60         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 699,000.00        

269,100.00        269,100.00          269,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 -                  

1,165,668.60      1,165,668.60       1,165,668.60      699,000.00        

42,430,900.00      1,165,668.60    43,596,568.60    23,634,470.89   2,841,729.73    

1,687,344.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 6,200.00           

-                   41,000.00           ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 20,000.00         

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

491,099.19         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 103,820.75        

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

6,700.00            งบกลาง (6)51100000 1,400.00           

2,291,999.39     131,420.75      

42,430,900.00      1,165,668.60    43,596,568.60    25,926,470.28   2,973,150.48

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  30  มีนำคม  2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี

รวมรำยรับ



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          379,946.00         งบกลาง (5)51100000 65,322.00         

11,642,000.00        11,642,000.00      5,898,900.00      งบกลาง (6)51100000 979,000.00        

1,808,373.00          1,808,373.00       1,465,560.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

1,198,147.00          1,198,147.00       -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          5,703,900.00       2,702,460.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 450,410.00        

1,331,000.00          1,331,000.00       662,820.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 110,470.00        

2,075,840.00          2,075,840.00       760,140.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          1,093,300.00       478,410.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,099,000.00          1,099,000.00       159,700.00         ค่าตอบแทน (5)53100000 22,500.00         

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          2,955,877.00       1,019,805.07      ค่าใช้สอย+2000+1000+3200 (5)53200000 384,693.00        

2,679,573.00          2,679,573.00       666,640.00         ค่าใช้สอย (6)53200000 108,000.00        

625,000.00            625,000.00          88,926.34           ค่าวัสดุ (5)53300000 8,988.89           

1,330,000.00          1,330,000.00       236,614.88         ค่าวัสดุ (6)53300000 157,132.40        

370,000.00            370,000.00          268,962.19         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 40,489.67         

900,000.00            900,000.00          346,015.73         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 67,642.19         

77,990.00              77,990.00           -                   ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          4,168,000.00       1,029,500.00      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 191,000.00        

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          184,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          2,288,000.00       1,102,700.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    17,451,100.21   3,035,133.15    

3,108.60           3,108.60             3,108.60            งบกลาง (7)51000000 518.10              

194,460.00        194,460.00          194,460.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 32,410.00         

259,100.00        259,100.00          -                   ค่าใช้สอย (7)53200000 -                  

10,000.00          10,000.00           -                   ค่าวัสดุ (7)53300000 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 699,000.00        

1,165,668.60    1,165,668.60      896,568.60       731,928.10      

42,390,000.00      1,165,668.60    43,555,668.60    18,347,668.81   3,767,061.25    

1,802,379.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 119,235.00        

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

472,028.30         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 126,015.70        

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,311,647.28     245,250.70      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  30  มีนำคม  2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



42,390,000.00      1,165,668.60    43,555,668.60    23,659,316.09   4,012,311.95    

2,267,154.19     (1,039,161.47)   

14,917,173.30   14,917,173.30  

รวมรำยจ่ำย

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          156,197.10         50,667.10          

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          1.88                  1.88                 

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            23,088.00          20,424.00          

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              4,150.00            630.00              

347,000.00         183,436.98        71,722.98         

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              7,470.00            1,134.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              1,396.80            698.40              

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              406.25               130.50              

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          113,415.00         9,160.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              310.00               -                   

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               -                   

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              550.00               -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         137,593.05        11,122.90         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          15,775.75          -                   

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         15,775.75         -                  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          67,404.00          18,304.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         67,404.00         18,304.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         408,209.81        101,149.88       

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          196,286.64         47,629.56          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        4,219,938.88      1,353,582.92     

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        1,122,949.42      160,608.32        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            47,887.99          -                   

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        2,356,190.59      448,472.05        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            10,604.96          -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            16,841.75          -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม . ท่ีดิน 42100015 552,900.00          257,035.00         31,287.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     8,229,828.12     2,041,579.85    

15,233,300.00     8,229,828.12     2,041,579.85    

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ -                    

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 75,690.00          -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 197,500.00         -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 427,791.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 893,000.00         -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 4,136,400.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 1,377,600.00      -                   

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 73,500.00          -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 1,097,930.00      -                   

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 1,689.00            -                   

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ -                    -                   

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 16,890.00          -                   

26,214,000.00      13,830,764.36     -                   

26,214,000.00     13,830,764.36    -                  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     194,460.00         -                   

 - กสจ. -                     3,108.60            -                   

-                    197,568.60        -                  

(2) 44100001

 - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนฯ หมู่ท่ี 8 699,000.00         699,000.00        

-                    699,000.00        699,000.00       

(3) 44100002

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          -                   

 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและพัฒนำส่ือ ฯ 259,100.00         -                   

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561



-                    269,100.00        -                  

-                    1,165,668.60     699,000.00       

42,430,900.00     23,634,470.89    2,841,729.73    

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน

รวม



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 14,184.19       

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 0.12               

ประกันสัญญา 483,155.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,394.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 83,069.43       

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 7,346.34        

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2561



รวม 2,602,423.19  



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 7,955.83          14,184.19      7,955.83        14,184.19       

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % -                 0.12             -               0.12              

ประกันสัญญา 503,905.00       37,050.00      57,800.00      483,155.00     

กสจ. -                 518.10          518.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,394.55    -               -               1,593,394.55   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ -                 

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 15,019.77         7,346.34        15,019.77      7,346.34         

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

                                 รวม 2,624,618.14   103,820.75   126,015.70   2,602,423.19  

ณ  วันท่ี  30  ดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       -               3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 13,092.00     -                13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

13,092.00    -               13,092.00   

ณ วันท่ี  30  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   30  มีนาคม  2561 8,794,353.74         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 19  มีนาคม  2561 25611311 157,132.40                     

 21  มีนาคม  2561 25611314 8,904.88                        

 21  มีนาคม  2561 25611315 5,713.40                        

 21  มีนาคม  2561 25611318 372.59                           

 21  มีนาคม  2561 25611319 7,925.23                        

 22  มีนาคม  2561 25611322 26,346.26                      206,394.76             

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ดอกเบ้ียค้างรับ  24/03/2561 16,878.95                      (16,878.95)

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  2561 8,571,080.03         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   30  มีนาคม  2561 645,804.99            บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... .................................. -                       

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ดอกเบ้ียค้างรับ  24/03/2561 1,210.44                        (1,210.44)

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  2561 644,594.55            บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-33571-5



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   30  มีนาคม  2561 968,529.61            บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... .................................. -                       

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ดอกเบ้ียค้างรับ  24/03/2561 2,144.58                        (2,144.58)

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  2561 966,385.03            บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   30-772-4-01625-8



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   30  มีนาคม  2561 3,110,298.47         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... .................................. -                       

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ดอกเบ้ียค้างรับ  24/03/2561 12,357.81                      (12,357.81)

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  2561 3,097,940.66         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   02-003-6-49519-9



ธนาคารอาคารสงเคราะห์    สาขาพะเยา

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   30  มีนาคม  2561 47,894.88             บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... .................................. -                       

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ดอกเบ้ียค้างรับ  29/12/2560 49.94                            

ดอกเบ้ียค้างรับ  28/03/2561 1,150.68                        (1,200.62)

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  2561 46,694.26             บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  30  มีนาคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   070-11-003831-5



เงินสด 11011000 -                              
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 10,810,866.02               
เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 689,047.99                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,110,298.47                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 47,894.88                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 676,487.82                   
เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 968,529.61                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 
เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              
ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 3,900.00                       
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 891,200.00                   
ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,556,131.34                 
เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              
เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 29,656,583.76               
งบกลาง 51100000 7,361,477.00                 
งบกลาง (7) 51100000 3,635.70                       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 1,708,620.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 3,938,140.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 1,444,975.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 227,470.00                   
ค่าตอบแทน 53100000 203,200.00                   
ค่าใช้สอย 53200000 1,968,485.07                 
ค่าวัสดุ 53300000 339,052.30                   
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 715,818.27                   
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 57,500.00                     
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 2,145,500.00                 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 699,000.00                   
รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              
เงินอุดหนุน 56100000 1,286,700.00                 

40,297,798.13         40,297,798.13         รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 14,917,173.30  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          280,905.56         ภาษีอากร 41100000 97,468.58         

331,800.00            -                   331,800.00          149,174.05         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 11,581.00         

110,800.00            -                   110,800.00          48,357.71           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 32,581.96         

111,800.00            -                   111,800.00          86,104.00           รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 18,700.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      9,833,449.15      ภาษีจัดสรร 42100000 1,603,621.03     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      17,988,313.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 4,157,549.00     

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    28,390,303.86   5,921,501.57    

298,179.90        298,179.90          298,179.90         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 100,611.30        

699,000.00        699,000.00          699,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

269,100.00        269,100.00          269,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 -                  

1,266,279.90      1,266,279.90       1,266,279.90      100,611.30        

42,430,900.00      1,266,279.90    43,697,179.90    29,656,583.76   6,022,112.87    

1,823,379.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 136,035.00        

-                   98,600.00           ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 57,600.00         

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

577,195.98         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 86,096.79         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

6,700.00            งบกลาง (6)51100000 -                  

4,160.00            ค่าใช้สอย (6)53200001 4,160.00           

2,575,891.18     283,891.79      

42,430,900.00      1,266,279.90    43,697,179.90    32,232,474.94   6,306,004.66รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  30  เมษำยน  2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          439,937.00         งบกลาง (5)51100000 59,991.00         

11,642,000.00        11,642,000.00      6,928,240.00      งบกลาง (6)51100000 1,029,340.00     

3,006,520.00          4,204,667.00       1,708,620.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

-                       -                    -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          5,703,900.00       3,162,190.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 459,730.00        

1,331,000.00          1,331,000.00       775,950.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 113,130.00        

2,075,840.00          2,075,840.00       886,830.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          1,093,300.00       558,145.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,099,000.00          1,099,000.00       203,200.00         ค่าตอบแทน+21000 (5)53100000 43,500.00         

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          3,669,677.00       1,144,970.07      ค่าใช้สอย (5)53200000 125,165.00        

2,679,573.00          1,965,773.00       827,675.00         ค่าใช้สอย+115035 (6)53200000 161,035.00        

625,000.00            725,000.00          102,437.42         ค่าวัสดุ (5)53300000 13,511.08         

1,330,000.00          1,230,000.00       236,614.88         ค่าวัสดุ (6)53300000 -                  

370,000.00            370,000.00          282,895.18         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 13,932.99         

900,000.00            900,000.00          432,923.09         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 86,907.36         

77,990.00              77,990.00           57,500.00           ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 57,500.00         

4,168,000.00          4,168,000.00       2,145,500.00      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 1,116,000.00     

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          184,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          2,288,000.00       1,102,700.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 43,588,147.00    21,180,327.64   3,729,227.43    

4,689.90           4,689.90             3,635.70            งบกลาง (7)51000000 527.10              

293,490.00        293,490.00          227,470.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 33,010.00         

259,100.00        259,100.00          -                   ค่าใช้สอย (7)53200000 -                  

10,000.00          10,000.00           -                   ค่าวัสดุ (7)53300000 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

1,266,279.90    1,266,279.90      930,105.70       33,537.10        

42,390,000.00      1,266,279.90    44,854,426.90    22,110,433.34   3,762,764.53    

1,827,279.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 24,900.00         

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

604,416.94         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 132,388.64        

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,468,935.92     157,288.64      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  30  เมษำยน  2561

จนถึงปัจจุบัน

รหัสบัญชี
รำยกำร



42,390,000.00      1,266,279.90    43,656,279.90    27,579,369.26   3,920,053.17    

4,653,105.68     2,385,951.49    

17,303,124.79   17,303,124.79  

รวมรำยจ่ำย

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          167,565.10         11,368.00          

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          81,412.46          81,410.58          

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            27,008.00          3,920.00           

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              4,920.00            770.00              

347,000.00         280,905.56        97,468.58         

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              8,856.00            1,386.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              1,396.80            -                   

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              406.25               -                   

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          122,560.00         9,145.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              360.00               50.00                

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               -                   

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              1,550.00            1,000.00           

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         149,174.05        11,581.00         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          48,357.71          32,581.96          

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         48,357.71         32,581.96         

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

ณ  วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          86,104.00          18,700.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         86,104.00         18,700.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         568,541.35        160,331.54       

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          262,753.40         66,466.76          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        5,069,979.33      850,040.45        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        1,357,496.05      234,546.63        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            47,887.99          -                   

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        2,797,931.78      441,741.19        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            10,604.96          -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            16,841.75          -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม.ท่ีดิน 42100015 552,900.00          267,861.00         10,826.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     9,833,449.15     1,603,621.03    

15,233,300.00     9,833,449.15     1,603,621.03    

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ -                    

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 113,534.00         37,844.00          

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 292,300.00         94,800.00          

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 641,447.00         213,656.00        

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 1,339,000.00      446,000.00        

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 6,204,600.00      2,068,200.00     

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 2,066,400.00      688,800.00        

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 111,000.00         37,500.00          

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 1,666,990.00      569,060.00        

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 3,378.00            1,689.00           

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ -                    -                   

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 16,890.00          -                   

26,214,000.00      17,988,313.36     4,157,549.00     

26,214,000.00     17,988,313.36    4,157,549.00    

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     293,490.00         99,030.00          

 - กสจ. -                     4,689.90            1,581.30           

-                    298,179.90        100,611.30       

(2) 44100001

 - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนฯ หมู่ท่ี 8 699,000.00         -                   

-                    699,000.00        -                  

(3) 44100002

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          -                   

 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและพัฒนำส่ือ ฯ 259,100.00         -                   

รวม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี



-                    269,100.00        -                  

-                    1,266,279.90     100,611.30       

42,430,900.00     29,656,583.76    6,022,112.87    

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 14,538.82       

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 5,196.54         

ประกันสัญญา 437,405.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,594,647.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 75,723.09       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

รวม 2,556,131.34  

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 14,184.19         14,538.82      14,184.19      14,538.82       

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 0.12                5,196.42        -               5,196.54         

ประกันสัญญา 483,155.00       7,900.00        53,650.00      437,405.00     

กสจ. -                 527.10          527.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,593,394.55    1,253.44        -               1,594,647.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 7,346.34          11,959.01      19,305.35      -                

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

-                 

                                 รวม 2,602,423.19   86,096.79     132,388.64   2,556,131.34  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

ณ  วันท่ี  30  ดือน เมษายน   พ.ศ.  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       -               3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 13,092.00     -                13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

13,092.00    -               13,092.00   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  2561

รวม

ปีงบประมำณ  2561



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   30  เมษายน  2561 10,950,863.60        บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 23  เมษายน  2561 25611362 5,713.40                        

 25  เมษายน  2561 25611370 13,384.81                      

 30  เมษายน  2561 25611380 7,925.23                        

 30  เมษายน  2561 25611381 164.14                           

 30  เมษายน  2561 25611383 9,750.00                        

 30  เมษายน  2561 25611384 93,060.00                      129,997.58             

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

(หัก)

ฝากเงินเศรษฐกิจชุมชน  30/04/2561 14,400.00                      -                       

เข้าผิดบัญชี ...............................

 5   เมษายน  2561 25611346 10,000.00                      (24,400.00)

จ่ายเช็คน้อยกว่ายอดจ่ายจริง

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  30  เมษายน   2561 10,810,866.02        บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  30  เมษายน  2561 ลงช่ือ..................................................วันท่ี  30  เมษายน  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด 11011000 -                              

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 7,805,015.32                 

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 723,447.99                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,110,298.47                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 50,401.73                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 2,231,629.93                 

เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 968,529.61                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 54,920.00                     

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 871,200.00                   

ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,568,162.71                 

เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              

เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 31,321,286.25               

งบกลาง 51100000 8,342,299.00                 

งบกลาง (7) 51100000 4,162.80                       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 1,951,680.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 4,492,520.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 1,651,400.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 260,480.00                   

ค่าตอบแทน 53100000 255,200.00                   

ค่าใช้สอย 53200000 2,240,706.07                 

ค่าวัสดุ 53300000 759,445.56                   

ค่าวัสดุ (7) 53300001 10,000.00                     

ค่าสาธารณูปโภค 53400000 756,495.51                   

ค่าครุภัณฑ์ 54100000 57,500.00                     

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 2,145,500.00                 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 699,000.00                   

รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              

เครดิต
บัญชี

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท



เงินอุดหนุน 56100000 1,532,700.00                 

41,974,531.99         41,974,531.99         รวม



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 17,303,124.79  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          334,731.59         ภาษีอากร 41100000 53,826.03         

331,800.00            -                   331,800.00          159,139.55         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 9,965.50           

110,800.00            -                   110,800.00          50,864.56           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 2,506.85           

111,800.00            -                   111,800.00          110,066.00         รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 23,962.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      11,407,891.26     ภาษีจัดสรร 42100000 1,574,442.11     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      17,988,313.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 -                  

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    30,055,006.35   1,664,702.49    

298,179.90        298,179.90          298,179.90         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

269,100.00        269,100.00          269,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 -                  

1,266,279.90      1,266,279.90       1,266,279.90      -                  

42,430,900.00      1,266,279.90    43,697,179.90    31,321,286.25   1,664,702.49    

1,859,079.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 35,700.00         

-                   118,600.00         ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 20,000.00         

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

649,015.27         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 71,819.29         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

6,700.00            งบกลาง (6)51100000 -                  

4,160.00            ค่าใช้สอย (6)53200001 -                  

2,703,410.47     127,519.29      

42,430,900.00      1,266,279.90    43,697,179.90    34,024,696.72   1,792,221.78รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31   พฤษภำคม   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          450,259.00         งบกลาง (5)51100000 10,322.00         

11,642,000.00        11,642,000.00      7,898,740.00      งบกลาง (6)51100000 970,500.00        

2,961,520.00          2,961,520.00       1,951,680.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

-                       -                    -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          5,703,900.00       3,603,440.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 441,250.00        

1,331,000.00          1,331,000.00       889,080.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 113,130.00        

2,075,840.00          2,075,840.00       1,013,520.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          1,093,300.00       637,880.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,099,000.00          1,099,000.00       255,200.00         ค่าตอบแทน (5)53100000 52,000.00         

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

2,955,877.00          2,955,877.00       1,417,191.07      ค่าใช้สอย+35700 (5)53200000 272,221.00        

2,679,573.00          2,679,573.00       827,675.00         ค่าใช้สอย (6)53200000 -                  

725,000.00            725,000.00          274,483.32         ค่าวัสดุ (5)53300000 172,045.90        

1,230,000.00          1,230,000.00       484,962.24         ค่าวัสดุ (6)53300000 248,347.36        

415,000.00            415,000.00          323,572.42         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 40,677.24         

900,000.00            900,000.00          432,923.09         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 -                  

77,990.00              77,990.00           57,500.00           ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          4,168,000.00       2,145,500.00      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 -                  

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          430,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 246,000.00        

2,288,000.00          2,288,000.00       1,102,700.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    24,196,306.14   3,015,978.50    

4,689.90           4,689.90             4,162.80            งบกลาง (7)51000000 527.10              

293,490.00        293,490.00          260,480.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 33,010.00         

259,100.00        259,100.00          -                   ค่าใช้สอย (7)53200001 -                  

10,000.00          10,000.00           10,000.00           ค่าวัสดุ (7)53300000 10,000.00         

699,000.00        699,000.00          699,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

1,266,279.90    1,266,279.90      973,642.80       43,537.10        

42,390,000.00      1,266,279.90    43,656,279.90    25,169,948.94   3,059,515.60    

1,913,999.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 86,720.00         

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

664,204.86         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 59,787.92         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,615,443.84     146,507.92      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31   พฤษภำคม   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



42,390,000.00      1,266,279.90    43,656,279.90    30,785,392.78   3,206,023.52    

3,239,303.94     (1,413,801.74)   

15,889,323.05   15,889,323.05  

รวมรำยจ่ำย

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          167,565.10         

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          134,938.49         53,526.03          

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            27,008.00          

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              5,220.00            300.00              

347,000.00         334,731.59        53,826.03         

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              9,396.00            540.00              

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              1,396.80            -                   

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              691.75               285.50              

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          131,680.00         9,120.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              380.00               20.00                

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               -                   

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              1,550.00            -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         159,139.55        9,965.50          

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          50,864.56          2,506.85           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         50,864.56         2,506.85          

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ .ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          110,066.00         23,962.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         110,066.00        23,962.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         658,801.73        90,260.38         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          319,384.30         56,630.90          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        5,775,253.38      705,274.05        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        1,624,428.14      266,932.09        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            61,665.57          13,777.58          

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        3,260,973.25      463,041.47        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            20,984.57          10,379.61          

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            29,468.16          12,626.41          

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม.ท่ีดิน 42100015 552,900.00          313,641.00         45,780.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     11,407,891.26    1,574,442.11    

15,233,300.00     11,407,891.26    1,574,442.11    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ .ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ -                    -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 113,534.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 292,300.00         -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 641,447.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 1,339,000.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 6,204,600.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 2,066,400.00      -                   

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 111,000.00         -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 1,666,990.00      -                   

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 3,378.00            -                   

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ -                    -                   

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 16,890.00          -                   

26,214,000.00      17,988,313.36     -                   

26,214,000.00     17,988,313.36    -                  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     293,490.00         -                   

 - กสจ. -                     4,689.90            -                   

-                    298,179.90        -                  

(2) 44100001

 - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนฯ หมู่ท่ี 8 699,000.00         -                   

-                    699,000.00        -                  

(3) 44100002

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          -                   

 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและพัฒนำส่ือ ฯ 259,100.00         -                   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ .ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม



-                    269,100.00        -                  

-                    1,266,279.90     -                  

42,430,900.00     31,321,286.25    1,664,702.49    

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 4,162.09         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 8,613.00         

ประกันสัญญา 439,705.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,594,647.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 92,414.73       

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 16,691.64       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561



รวม 2,568,162.71  



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 14,538.82         4,162.09        14,538.82      4,162.09         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 5,196.54          3,416.46        -               8,613.00         

ประกันสัญญา 437,405.00       2,300.00        -               439,705.00     

กสจ. -                 527.10          527.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด -                 

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,594,647.99    -               1,594,647.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ -                 

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) -                 16,691.64      16,691.64       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

-                 

                                 รวม 2,556,131.34   71,819.29     59,787.92     2,568,162.71  

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

ณ  วันท่ี  31  ดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       -               3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 13,092.00     -                13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

13,092.00    -               13,092.00   

ณ วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   31  พฤษภาคม  2561 7,824,940.55         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

  17 พฤษภาคม 2561 25611402 7,925.23                        

  28 พฤษภาคม 2561 25611428 2,000.00                        9,925.23                

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

(หัก)

 5   เมษายน  2561 25611346 10,000.00                      (10,000.00)

จ่ายเช็คน้อยกว่ายอดจ่ายจริง

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  31  พฤษภาคม    2561 7,805,015.32         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 ลงช่ือ..............................................วันท่ี  31  พฤษภาคม  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด 11011000 -                              

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 7,013,386.18                 

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 746,647.99                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,110,298.47                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 50,401.73                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 1,986,794.08                 

เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 968,529.61                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 2,000.00                       

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 848,000.00                   

ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                              

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,586,487.95                 

เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                              

เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 33,362,087.87               

งบกลาง 51100000 9,321,121.00                 

งบกลาง (7) 51100000 4,689.90                       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 2,194,740.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 5,041,356.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 1,857,825.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 293,490.00                   

ค่าตอบแทน 53100000 284,750.00                   

ค่าใช้สอย 53200000 2,679,267.06                 

ค่าวัสดุ 53300000 869,923.26                   

ค่าวัสดุ (7) 53300001 10,000.00                     

ค่าสาธารณูปโภค 53400000 882,358.57                   

ค่าครุภัณฑ์ 54100000 57,500.00                     

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 2,313,500.00                 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 699,000.00                   

รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  29  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



เงินอุดหนุน 56100000 1,798,080.00                 

44,033,658.85         44,033,658.85         รวม



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 15,889,323.05  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          336,476.13         ภาษีอากร 41100000 1,744.54           

331,800.00            -                   331,800.00          169,444.75         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 10,305.20         

110,800.00            -                   110,800.00          50,864.56           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 -                  

111,800.00            -                   111,800.00          132,782.00         รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 22,716.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      12,869,238.14     ภาษีจัดสรร 42100000 1,461,346.88     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      18,533,002.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 544,689.00        

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    32,095,807.97   2,040,801.62    

298,179.90        298,179.90          298,179.90         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

269,100.00        269,100.00          269,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 -                  

1,266,279.90      1,266,279.90       1,266,279.90      -                  

42,430,900.00      1,266,279.90    43,697,179.90    33,362,087.87   2,040,801.62    

1,965,319.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 106,240.00        

-                   141,800.00         ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 23,200.00         

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

734,885.74         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 85,870.47         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

7,300.00            งบกลาง (6)51100000 600.00              

5,544.00            เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5)52200000 5,544.00           

400.00               ค่าตอบแทน (5)53100000 400.00              

4,160.00            ค่าใช้สอย (6)53200000 -                  

10,000.00           ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 10,000.00         

14,300.00           เงินอุดหนุน (6)56100000 14,300.00         

2,949,564.94     246,154.47      

42,430,900.00      1,266,279.90    43,697,179.90    36,311,652.81   2,286,956.09รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  29  มิถุนำยน   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          460,581.00         งบกลาง (5)51100000 10,322.00         

11,642,000.00        11,642,000.00      8,867,840.00      งบกลาง (6)51100000 969,100.00        

2,923,920.00          2,923,920.00       2,194,740.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

-                       -                    -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,703,900.00          5,703,900.00       4,044,690.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 441,250.00        

1,331,000.00          1,331,000.00       1,002,210.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 113,130.00        

2,075,840.00          2,075,840.00       1,140,210.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,093,300.00          1,093,300.00       717,615.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,099,000.00          1,099,000.00       285,150.00         ค่าตอบแทน (5)53100000 29,950.00         

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

3,768,477.00          3,768,477.00       1,763,830.70      ค่าใช้สอย (5)53200000 346,639.63        

1,866,973.00          1,866,973.00       918,335.00         ค่าใช้สอย (6)53200000 90,660.00         

725,000.00            725,000.00          384,961.02         ค่าวัสดุ (5)53300000 110,477.70        

1,230,000.00          1,230,000.00       484,962.24         ค่าวัสดุ (6)53300000 -                  

452,600.00            452,600.00          369,178.13         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 45,605.71         

900,000.00            900,000.00          514,441.80         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 81,518.71         

77,990.00              77,990.00           57,500.00           ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          4,168,000.00       2,323,500.00      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 178,000.00        

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          430,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          2,288,000.00       1,382,380.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 279,680.00        

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    27,342,124.89   3,145,818.75    

4,689.90           4,689.90             4,689.90            งบกลาง (7)51000000 527.10              

293,490.00        293,490.00          293,490.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 33,010.00         

259,100.00        259,100.00          -                   ค่าใช้สอย (7)53200001 -                  

10,000.00          10,000.00           10,000.00           ค่าวัสดุ (7)53300000 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

1,266,279.90    1,266,279.90      1,007,179.90     33,537.10        

42,390,000.00      1,266,279.90    43,656,279.90    28,349,304.79   3,179,355.85    

1,967,319.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 53,320.00         

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

731,750.09         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 67,545.23         

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,736,309.07     120,865.23      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  29  มิถุนำยน   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



42,390,000.00      1,266,279.90    43,656,279.90    34,085,613.86   3,300,221.08    

2,226,038.95     (1,013,264.99)   

14,876,058.06   14,876,058.06  

รวมรำยจ่ำย

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          167,565.10         -                   

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          136,083.03         1,144.54           

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            27,008.00          -                   

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              5,820.00            600.00              

347,000.00         336,476.13        1,744.54          

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              10,476.00          1,080.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              1,455.00            58.20                

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              768.75               77.00                

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          140,770.00         9,090.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              380.00               -                   

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               -                   

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              1,550.00            -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         169,444.75        10,305.20         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          50,864.56          -                   

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         50,864.56         -                  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  29  เดือน  มิถุนายน  พ .ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          132,782.00         22,716.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         132,782.00        22,716.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         693,567.47        34,765.74         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          355,167.82         35,783.52          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        6,523,935.46      748,682.08        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        1,813,804.10      189,375.96        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            61,665.57          -                   

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        3,712,468.57      451,495.32        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            20,984.57          -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            29,468.16          -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม.ท่ีดิน 42100015 552,900.00          349,651.00         36,010.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     12,869,238.14    1,461,346.88    

15,233,300.00     12,869,238.14    1,461,346.88    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  29  เดือน  มิถุนายน  พ .ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 113,534.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 292,300.00         -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 641,447.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 1,339,000.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 6,204,600.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 2,066,400.00      -                   

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 111,000.00         -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 2,173,240.00      506,250.00        

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 5,337.00            1,959.00           

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 53,370.00          36,480.00          

26,214,000.00      18,533,002.36     544,689.00        

26,214,000.00     18,533,002.36    544,689.00       

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     293,490.00         -                   

 - กสจ. -                     4,689.90            -                   

-                    298,179.90        -                  

(2) 44100001

 - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนฯ หมู่ท่ี 8 699,000.00         -                   

-                    699,000.00        -                  

-                    997,179.90        -                  

(3) 44100002

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          -                   

 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและพัฒนำส่ือ ฯ 259,100.00         -                   

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  29  เดือน  มิถุนายน  พ .ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม



-                    269,100.00        -                  

-                    1,266,279.90     -                  

42,430,900.00     33,362,087.87    2,040,801.62    

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 6,325.82         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 8,686.05         

ประกันสัญญา 469,430.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,594,647.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 78,778.19       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 3,055.10        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

รวม 2,586,487.95  

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  29  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 4,162.09          6,325.82        4,162.09        6,325.82         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 8,613.00          73.05            -               8,686.05         

ประกันสัญญา 439,705.00       29,725.00      -               469,430.00     

กสจ. -                 527.10          527.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 15,100.00      15,100.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,594,647.99    -               1,594,647.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ -                 

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 16,691.64         4,497.50        18,134.04      3,055.10         

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

-                 

                                 รวม 2,568,162.71   85,870.47     67,545.23     2,586,487.95  

ณ  วันท่ี  29  ดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       -               3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  29  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 13,092.00     -                13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

13,092.00    -               13,092.00   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  29  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.  2561

รวม

ปีงบประมำณ  2561



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   29  มิถุนายน   2561 7,151,850.79         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 26  มิถุนายน  2561 25611463 201.40                           

 26  มิถุนายน  2561 25611465 3,702.60                        

 26  มิถุนายน  2561 25611466 3,272.75                        

 26  มิถุนายน  2561 25611467 131,287.86                     138,464.61            

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  29  มิถุนายน   2561 7,013,386.18         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  29  มิถุนายน  2561 ลงช่ือ..............................................วันท่ี  29  มิถุนายน  2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด 11011000 -                              

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 9,155,070.93                 

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 763,011.99                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,110,298.47                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 52,967.66                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 1,428,016.09                 

เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 970,726.71                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 6,900.00                       

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 832,000.00                   

ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 33,537.10                     

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,550,847.98                 

เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 33,537.10                     

เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 38,504,229.65               

งบกลาง 51100000 10,298,743.00               

งบกลาง (7) 51100000 5,217.00                       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 2,437,800.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 5,595,736.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 2,064,250.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 326,500.00                   

ค่าตอบแทน 53100000 311,995.00                   

ค่าใช้สอย 53200000 2,923,447.06                 

ค่าวัสดุ 53300000 885,129.36                   

ค่าวัสดุ (7) 53300001 10,000.00                     

ค่าสาธารณูปโภค 53400000 1,065,831.39                 

ค่าครุภัณฑ์ 54100000 57,500.00                     

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 2,801,500.00                 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 699,000.00                   

รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              

เดบิท เครดิต
บัญชี

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  31  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส



เงินอุดหนุน 56100000 2,338,520.00                 

49,173,697.76         49,173,697.76         รวม



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 14,876,058.06  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          337,856.42         ภาษีอากร 41100000 1,380.29           

331,800.00            -                   331,800.00          179,994.25         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 10,549.50         

110,800.00            -                   110,800.00          55,627.59           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 4,763.03           

111,800.00            -                   111,800.00          152,885.00         รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 20,103.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      14,326,560.10     ภาษีจัดสรร 42100000 1,457,321.96     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      22,091,026.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 3,558,024.00     

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    37,147,949.75   5,052,141.78    

331,717.00        331,717.00          298,179.90         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

359,100.00        359,100.00          359,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 90,000.00         

1,266,279.90      1,389,817.00       1,356,279.90      90,000.00         

42,430,900.00      1,266,279.90    43,820,717.00    38,504,229.65   5,142,141.78    

1,970,319.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 5,000.00           

-                   157,800.00         ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 16,000.00         

32,928.10           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

821,135.95         เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 86,250.21         

66,465.20           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 33,537.10         

8,700.00            งบกลาง (6)51100000 1,400.00           

5,544.00            เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5)52200000 -                  

400.00               ค่าตอบแทน (5)53100000 -                  

4,160.00            ค่าใช้สอย (6)53200000 -                  

10,000.00           ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 -                  

15,740.00           เงินอุดหนุน (6)56100000 1,440.00           

3,093,192.25     143,627.31      

42,430,900.00      1,266,279.90    43,820,717.00    41,597,421.90   5,285,769.09รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31   กรกฎำคม   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          470,903.00         งบกลาง (5)51100000 10,322.00         

11,893,000.00        11,893,000.00      9,836,540.00      งบกลาง (6)51100000 968,700.00        

2,923,920.00          2,923,920.00       2,437,800.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

-                       -                    -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,748,040.00          5,748,040.00       4,485,940.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 441,250.00        

1,342,000.00          1,342,000.00       1,115,340.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 113,130.00        

1,934,740.00          1,934,740.00       1,266,900.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,082,300.00          1,082,300.00       797,350.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 79,735.00         

1,095,960.00          1,095,960.00       312,395.00         ค่าตอบแทน+2000 (5)53100000 27,245.00         

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

3,743,477.00          3,743,477.00       1,915,010.70      ค่าใช้สอย+2000 (5)53200000 151,180.00        

1,615,973.00          1,615,973.00       1,011,335.00      ค่าใช้สอย (6)53200000 93,000.00         

725,000.00            725,000.00          400,167.12         ค่าวัสดุ (5)53300000 15,206.10         

1,230,000.00          1,230,000.00       484,962.24         ค่าวัสดุ (6)53300000 -                  

577,600.00            577,600.00          456,390.04         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 87,211.91         

900,000.00            900,000.00          610,702.71         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 96,260.91         

77,990.00              77,990.00           57,500.00           ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          4,168,000.00       2,811,500.00      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 488,000.00        

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          430,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          2,288,000.00       1,924,260.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 541,880.00        

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    30,824,995.81   3,482,870.92    

5,217.00           5,217.00             5,217.00            งบกลาง (7)51000000 527.10              

326,500.00        326,500.00          326,500.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 33,010.00         

259,100.00        259,100.00          -                   ค่าใช้สอย (7)53200000 -                  

100,000.00        100,000.00          10,000.00           ค่าวัสดุ (7)53300000 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

1,389,817.00    1,389,817.00      1,040,717.00     33,537.10        

42,390,000.00      1,389,817.00    43,779,817.00    31,865,712.81   3,516,408.02    

1,977,219.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 9,900.00           

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

66,465.20           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 33,537.10         

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

853,640.27         เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 121,890.18        

32,928.10           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

5,901,636.35     165,327.28      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31  กรกฎำคม   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



42,390,000.00      1,389,817.00    43,779,817.00    37,767,349.16   3,681,735.30    

3,830,072.74     1,604,033.79    

16,480,091.85   16,480,091.85  

รวมรำยจ่ำย

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          167,565.10         -                   

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          136,811.32         728.29              

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            27,008.00          

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              6,472.00            652.00              

347,000.00         337,856.42        1,380.29          

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              11,643.00          1,167.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              1,455.00            

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              1,026.25            257.50              

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          149,845.00         9,075.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              430.00               50.00                

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               -                   

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              1,550.00            -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          9,654.00            -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              -                    -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         179,994.25        10,549.50         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          55,627.59          4,763.03           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         55,627.59         4,763.03          

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  กรกฎาคม  พ .ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          152,885.00         20,103.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         152,885.00        20,103.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         730,363.29        36,795.82         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          361,984.60         6,816.78           

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        7,358,143.12      834,207.66        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        1,983,562.96      169,758.86        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            61,665.57          

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        4,127,830.36      415,361.79        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            30,990.44          10,005.87          

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            29,468.16          -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม.ท่ีดิน 42100015 552,900.00          370,822.00         21,171.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     14,326,560.10    1,457,321.96    

15,233,300.00     14,326,560.10    1,457,321.96    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  กรกฎาคม  พ .ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          152,885.00         20,103.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         152,885.00        20,103.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         730,363.29        36,795.82         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          361,984.60         6,816.78           

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        7,358,143.12      834,207.66        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        1,983,562.96      169,758.86        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            61,665.57          

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        4,127,830.36      415,361.79        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            30,990.44          10,005.87          

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            29,468.16          -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม.ท่ีดิน 42100015 552,900.00          370,822.00         21,171.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     14,326,560.10    1,457,321.96    

15,233,300.00     14,326,560.10    1,457,321.96    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  กรกฎาคม  พ .ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 7,390.46         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 8,732.54         

ประกันสัญญา 435,370.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,595,011.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 75,723.09       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

รวม 2,550,847.98  

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 6,325.82          7,390.46        6,325.82        7,390.46         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 8,686.05          46.49            -               8,732.54         

ประกันสัญญา 469,430.00       2,575.00        36,635.00      435,370.00     

กสจ. -                 527.10          527.10          -                

ประกันสังคม -                 10,322.00      10,322.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด -                 

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 27,550.00      27,550.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,594,647.99    364.00          -               1,595,011.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ -                 

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 3,055.10          18,175.16      21,230.26      -                

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

-                 

                                 รวม 2,586,487.95   86,250.21     121,890.18   2,550,847.98  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

ณ  วันท่ี  31  ดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       -               3,464.26        

ณ วันท่ี  31  เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 13,092.00     -                13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

13,092.00    -               13,092.00   

ณ วันท่ี  31  เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   31  กรกฎาคม   2561 9,174,465.93         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 31  กรฎาคม  2561 25611515 9,900.00                        

 31  กรฎาคม  2561 25611516 7,920.00                        

 31  กรฎาคม  2561 25611517 1,575.00                        19,395.00             

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  31  กรกฎาคม   2561 9,155,070.93         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  31  กรกฎาคม  2561 ลงช่ือ..............................................วันท่ี  31  กรกฎาคม   2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด 11011000 -                              

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 8,070,590.67                 

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 766,211.99                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,110,298.47                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 54,241.63                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 1,588,765.34                 

เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 970,726.71                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 27,192.00                     

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 828,800.00                   

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26                     

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,649,065.92                 

เงินสะสม 31000000 4,280,259.55                 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 40,157,685.38               

งบกลาง 51100000 11,273,193.00               

งบกลาง (7) 51100000 5,744.10                       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 2,680,860.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 6,150,116.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 2,267,245.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 359,510.00                   

ค่าตอบแทน 53100000 335,495.00                   

ค่าใช้สอย 53200000 3,153,031.06                 

ค่าวัสดุ 53300000 1,086,025.75                 

ค่าวัสดุ (7) 53300001 100,000.00                   

ค่าสาธารณูปโภค 53400000 1,115,767.61                 

ค่าครุภัณฑ์ 54100000 57,500.00                     

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 2,853,000.00                 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 699,000.00                   

รายจ่ายอ่ืน 55100000 -                              

เงินอุดหนุน 56100000 2,338,520.00                 

50,891,834.33         50,891,834.33         รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง  

ณ   วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 16,480,091.85  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          347,465.84         ภาษีอากร 41100000 9,609.42           

331,800.00            -                   331,800.00          197,121.25         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 17,127.00         

110,800.00            -                   110,800.00          56,901.56           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 1,273.97           

111,800.00            -                   111,800.00          170,265.00         รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 17,380.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.03            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -                  

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      15,767,846.14     ภาษีจัดสรร 42100000 1,441,286.04     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      22,157,194.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 66,168.00         

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    38,700,794.18   1,552,844.43    

398,791.20        398,791.20          398,791.20         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 100,611.30        

699,000.00        699,000.00          699,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

359,100.00        359,100.00          359,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 -                  

1,456,891.20      1,456,891.20       1,456,891.20      100,611.30        

42,430,900.00      1,456,891.20    43,887,791.20    40,157,685.38   1,653,455.73    

1,977,219.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 6,900.00           

-                   161,000.00         ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 3,200.00           

66,465.20           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 33,537.10         

1,195,610.45      เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 374,474.50        

66,465.20           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

10,200.00           งบกลาง (6)51100000 1,500.00           

5,544.00            เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5)52200000 -                  

400.00               ค่าตอบแทน (5)53100000 -                  

4,160.00            ค่าใช้สอย (6)53200000 -                  

10,000.00           ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 -                  

15,740.00           เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

3,512,803.85     419,611.60      

42,430,900.00      1,456,891.20    43,887,791.20    43,670,489.23   2,073,067.33รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31   สิงหำคม   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          481,053.00         งบกลาง (5)51100000 10,150.00         

11,893,000.00        11,893,000.00      10,802,340.00     งบกลาง (6)51100000 965,800.00        

2,923,920.00          2,923,920.00       2,680,860.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 243,060.00        

-                       -                    -                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (6)52100000 -                  

5,748,040.00          5,748,040.00       4,927,190.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 441,250.00        

1,342,000.00          1,342,000.00       1,228,470.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 113,130.00        

1,934,740.00          1,934,740.00       1,393,590.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,082,300.00          1,082,300.00       873,655.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 76,305.00         

1,095,960.00          1,095,960.00       335,895.00         ค่าตอบแทน (5)53100000 23,500.00         

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

3,743,477.00          3,743,477.00       2,144,594.70      ค่าใช้สอย+2000+4900 (5)53200000 229,584.00        

1,615,973.00          1,615,973.00       1,011,335.00      ค่าใช้สอย (6)53200000 -                  

725,000.00            725,000.00          443,467.67         ค่าวัสดุ (5)53300000 43,300.55         

1,230,000.00          1,230,000.00       642,558.08         ค่าวัสดุ (6)53300000 157,595.84        

577,600.00            577,600.00          506,326.26         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 49,936.22         

900,000.00            900,000.00          610,702.71         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 -                  

77,990.00              77,990.00           57,500.00           ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -                  

4,168,000.00          4,168,000.00       2,863,000.00      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 51,500.00         

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          430,000.00         เงินอุดหนุน (5)56100000 -                  

2,288,000.00          2,288,000.00       1,924,260.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    33,356,797.42   2,531,801.61    

6,271.20           6,271.20             5,744.10            งบกลาง (7)51000000 527.10              

392,520.00        392,520.00          359,510.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 33,010.00         

259,100.00        259,100.00          -                   ค่าใช้สอย (7)53200000 -                  

100,000.00        100,000.00          100,000.00         ค่าวัสดุ (7)53300000 90,000.00         

699,000.00        699,000.00          699,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

1,456,891.20    1,456,891.20      1,164,254.10     123,537.10      

42,390,000.00      1,456,891.20    43,846,891.20    34,521,051.52   2,655,338.71    

2,004,411.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 27,192.00         

-                   ลูกหน้ีเงินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -                  

66,465.20           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,971,383.78      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 -                  

1,129,896.83      เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 276,256.56        

66,465.20           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 33,537.10         

6,238,622.01     336,985.66      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  31   สิงหำคม   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี



42,390,000.00      1,456,891.20    43,846,891.20    40,759,673.53   2,992,324.37    

2,910,815.70     (919,257.04)     

15,560,834.81   15,560,834.81  

รวมรำยจ่ำย

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          167,565.10         -                   

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          145,790.74         8,979.42           

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            27,008.00          -                   

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              7,102.00            630.00              

347,000.00         347,465.84        9,609.42          

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              12,777.00          1,134.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              1,455.00            -                   

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              1,104.25            78.00                

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          158,890.00         9,045.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              600.00               170.00              

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              450.00               -                   

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              1,550.00            -                   

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          11,354.00          1,700.00           

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              5,000.00            5,000.00           

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              1,500.00            -                   

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         197,121.25        17,127.00         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          56,901.56          1,273.97           

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         56,901.56         1,273.97          

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          170,265.00         17,380.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         170,265.00        17,380.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.03                  -                   

72,200.00           4,000.03           -                  

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         775,753.68        45,390.39         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          434,276.11         72,291.51          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        8,125,312.15      767,169.03        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        2,125,913.57      142,350.61        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            75,625.50          13,959.93          

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        4,563,778.75      435,948.39        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            30,990.44          -                   

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            39,034.73          9,566.57           

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              2,092.89            -                   

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม.ท่ีดิน 42100015 552,900.00          370,822.00         -                   

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     15,767,846.14    1,441,286.04    

15,233,300.00     15,767,846.14    1,441,286.04    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 152,534.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 382,300.00         -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 867,039.00         19,328.00          

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 1,776,000.00      8,740.00           

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 8,272,800.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 2,755,200.00      -                   

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 148,500.00         -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 2,211,340.00      38,100.00          

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 5,337.00            -                   

   สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 53,370.00          -                   

26,214,000.00      22,157,194.36     66,168.00          

26,214,000.00     22,157,194.36    66,168.00         

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     392,520.00         99,030.00          

 - กสจ. -                     6,271.20            1,581.30           

-                    398,791.20        100,611.30       

(2) 44100001

 - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนฯ หมู่ท่ี 8 699,000.00         -                   

-                    699,000.00        -                  

-                    1,097,791.20     -                  

(3) 44100002

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          -                   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561

รวม

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน



 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและพัฒนำส่ือ ฯ 259,100.00         -                   

 - โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยให้กับคนพิกำรฯ 90,000.00          -                   

-                    359,100.00        -                  

-                    1,456,891.20     100,611.30       

42,430,900.00     40,157,685.38    1,653,455.73    

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 13,092.00       

ค่าวัสดุ 3,464.26         

รวม 16,556.26       

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 5,546.43         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 9,305.72         

ประกันสัญญา 458,630.00      

เงินรอคืนจังหวัด 428,619.90      

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00        

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00        

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00           

 -  กสจ. 27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00       

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน : ช าระหน้ีธนาคารออมสิน 6,793.00         

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,595,011.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 145,158.88      

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 23,835.79       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00        

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00       

 -  กองทุนหลักประกันสุขภาพ 45,600.00       

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2561



รวม 2,649,065.92  



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 7,390.46          5,546.43        7,390.46        5,546.43         

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 8,732.54          573.18          -               9,305.72         

ประกันสัญญา 435,370.00       27,035.00      3,775.00        458,630.00     

กสจ. -                 527.10          527.10          -                

ประกันสังคม -                 10,150.00      10,150.00      -                

เงินรอคืนจังหวัด -                 

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               -               22,200.00       

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               -               7,380.00         

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               -               21,800.00       

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               -               3,500.00         

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               -               39,000.00       

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               -               930.00           

 -  กสจ. 27.90              -               -               27.90             

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               -               33,782.00       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 27,550.00      27,550.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ช าระหน้ีธนาคารออมสิน -                 214,357.00    207,564.00    6,793.00         

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,595,011.99    -               -               1,595,011.99   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ -                 

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) -                 23,835.79      -               23,835.79       

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          -               -               2,190.00         

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 -  เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) 37,890.00         -               -               37,890.00       

 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ -                 45,600.00      -               45,600.00       

                                 รวม 2,550,847.98   374,474.50   276,256.56   2,649,065.92  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

ณ  วันท่ี  31  ดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        -               3,464.26         

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       -               3,464.26        

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  สิงหำคม   พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 13,092.00     -                13,092.00    

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

13,092.00    -               13,092.00   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  31  เดือน  สิงหำคม   พ.ศ.  2561

รวม

ปีงบประมำณ  2561



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   31  สิงหาคม   2561 8,366,742.84         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

   1  สิงหาคม  2561 25611524 1,825.00                        

  21  สิงหาคม  2561 25611534 74,250.00                      

  27  สิงหาคม  2561 25611538 89,100.00                      

  27  สิงหาคม  2561 25611539 155.08                           

  27  สิงหาคม  2561 25611540 13,176.25                      

  27  สิงหาคม  2561 25611541 112,595.84                     291,102.17            

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

(หัก) ค่ารักษาพยาบาลจาก  22/08/61 5,050.00                        (5,050.00)

สปสช. ไม่ได้ลงรับ

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  31  สิงหาคม  2561 8,070,590.67         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  31  สิงหาคม   2561 ลงช่ือ..............................................วันท่ี  31  สิงหาคม   2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8



เงินสด 11011000 -                              

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-46411-8  (ออมทรัพย์) 11012001 7,718,928.21                 

เงินฝาก  ธกส. 01-772-2-33571-5  (ออมทรัพย์) 11012001 780,181.38                   

เงินฝาก  ธกส. 02-003-6-49519 - 9 (ออมทรัพย์) 11012001 3,123,046.43                 

เงินฝาก  ธอส.. 070 -11-003831-5  (ออมทรัพย์) 11012001 55,515.60                     

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-0-24322-8  (ออมทรัพย์) 11012001 0.00                            

เงินฝาก  ธกส. 30 -772-4-01625-8  (ประจ า) 11012002 972,928.80                   

เงินฝาก  ธอส.. 070 -21-000321-1  (ประจ า) 11012002 1,000,000.00                 

เงินฝาก ธ.กรุงไทย 523-6-00640-6 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

เงินฝาก ธกส.  00 772 5 00003 0 (กระแสรายวัน) 11012003 -                              

ลูกหน้ีเงินยืม -  เงินงบประมาณ 11041000 -                              

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 816,800.00                   

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 2,234,863.20                 

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,530,528.92                 

เงินสะสม 31000000 4,296,815.81                 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 3,788,267.22                 

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 42,243,300.60               

งบกลาง 51100000 12,245,450.00               

งบกลาง (7) 51100000 6,271.20                       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 2,916,720.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 6,739,796.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) 52200000 2,460,380.00                 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7) 52200000 392,520.00                   

ค่าตอบแทน 53100000 1,138,995.00                 

ค่าใช้สอย 53200000 4,056,708.44                 

ค่าใช้สอย (7) 53200001 234,100.00                   

ค่าวัสดุ 53300000 1,587,075.20                 

ค่าวัสดุ (7) 53300001 100,000.00                   

ค่าสาธารณูปโภค 53400000 1,408,521.26                 

ค่าครุภัณฑ์ 54100000 187,490.00                   

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  54200000 3,980,000.00                 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (7) 54200000 699,000.00                   

รายจ่ายอ่ืน 55100000 9,000.00                       

เงินอุดหนุน 56100000 2,464,348.23                 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบทดลอง   

ณ   วันท่ี  28  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2561

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี



55,093,775.75         55,093,775.75         รวม



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

บำท วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

12,650,019.11   ยอดยกมำ 15,560,834.81  

 รำยรับ  (หมำยเหตุ 1)

347,000.00            -                   347,000.00          348,438.11         ภาษีอากร 41100000 972.27              

331,800.00            -                   331,800.00          215,352.85         ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 18,231.60         

110,800.00            -                   110,800.00          94,940.33           รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 38,038.77         

111,800.00            -                   111,800.00          188,695.00         รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 18,430.00         

72,200.00              -                   72,200.00           4,000.81            รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 0.78                 

10,000.00              -                   10,000.00           -                   รายได้จากทุน 41600000 -                  

15,233,300.00        -                   15,233,300.00      17,499,850.94     ภาษีจัดสรร 42100000 1,732,004.80     

26,214,000.00        -                   26,214,000.00      22,460,131.36     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ 43100002 302,937.00        

ตามอ านาจหน้าท่ีฯ -                  

42,430,900.00      -                 42,430,900.00    40,811,409.40   2,110,615.22    

398,791.20        398,791.20          398,791.20         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100001 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100001 -                  

359,100.00        359,100.00          359,100.00         เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 44100002 -                  

1,456,891.20      1,456,891.20       1,456,891.20      -                  

42,430,900.00      1,456,891.20    43,887,791.20    42,268,300.60   2,110,615.22    

2,018,841.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 41,622.00         

-                   173,000.00         ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 12,000.00         

66,465.20           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

1,598,587.13      เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 402,976.68        

66,465.20           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

16,556.26           เงินสะสม 30000000 16,556.26         

10,200.00           งบกลาง (6)51100000 -                  

5,544.00            เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5)52200000 -                  

400.00               ค่าตอบแทน (5)53100000 -                  

4,700.00            ค่าใช้สอย (6)53200000 540.00              

10,000.00           ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 -                  

15,740.00           เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

3,986,498.79     473,694.94      

42,430,900.00      1,456,891.20    43,887,791.20    46,254,799.39   2,584,310.16

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร

รวมรำยรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ
รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  28   กันยำยน   2561

รหัสบัญชี



จ ำนวนเงิน

ประมำณกำร เงินนอุดหนุนระบุ เดือนน้ี

(บำท) วัตถุประสงค์/ รวม เกิดข้ึนจริง ท่ีเกิดข้ึนจริง

เฉพำะกิจ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจ่ำย

501,000.00            501,000.00          490,710.00         งบกลาง (5)51100000 9,657.00           

11,893,000.00        11,893,000.00      11,764,940.00     งบกลาง (6)51100000 962,600.00        

2,923,920.00          2,923,920.00       2,916,720.00      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5) 52100000 235,860.00        

5,748,040.00          5,748,040.00       5,368,440.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5)52200000 441,250.00        

1,377,000.00          1,377,000.00       1,376,900.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (6)52200000 148,430.00        

1,934,740.00          1,934,740.00       1,520,280.00      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (5)52200000 126,690.00        

1,047,300.00          1,047,300.00       940,100.00         เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (ค่าจ้างช่ัวคราว) (6)52200000 66,445.00         

1,144,960.00          1,144,960.00       439,395.00         ค่าตอบแทน (5)53100000 103,500.00        

20,000.00              20,000.00           -                   ค่าตอบแทน (6)53100000 -                  

3,701,477.00          3,701,477.00       2,421,312.08      ค่าใช้สอย+7400+5392+4900+4000+5530 (5)53200000 276,717.38        

1,608,973.00          1,608,973.00       1,067,335.00      ค่าใช้สอย (6)53200000 56,000.00         

725,000.00            725,000.00          580,153.92         ค่าวัสดุ (5)53300000 136,686.25        

1,230,000.00          1,230,000.00       680,558.08         ค่าวัสดุ (6)53300000 38,000.00         

577,600.00            577,600.00          552,705.56         ค่าสาธารณูปโภค (5)53400000 46,379.30         

900,000.00            900,000.00          857,077.06         ค่าสาธารณูปโภค (6)53400000 246,374.35        

189,990.00            189,990.00          187,490.00         ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 129,990.00        

488,000.00            488,000.00          -                   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5)54200000 -                  

3,568,000.00          3,568,000.00       3,512,000.00      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (6)54200000 649,000.00        

25,000.00              25,000.00           -                   รายจ่ายอ่ืน (5) 55100000 -                  

498,000.00            498,000.00          555,828.23         เงินอุดหนุน (5)56100000 125,828.23        

2,288,000.00          2,288,000.00       1,924,260.00      เงินอุดหนุน (6)56100000 -                  

42,390,000.00      -                 42,390,000.00    37,156,204.93   3,799,407.51    

6,271.20           6,271.20             6,271.20            งบกลาง (7)51000000 527.10              

392,520.00        392,520.00          392,520.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (7)52200000 33,010.00         

259,100.00        259,100.00          84,100.00           ค่าใช้สอย+14400 (7)53200001 84,100.00         

100,000.00        100,000.00          100,000.00         ค่าวัสดุ (7)53300000 -                  

699,000.00        699,000.00          699,000.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (7)54200000 -                  

1,456,891.20    1,456,891.20      1,281,891.20     117,637.10      

42,390,000.00      1,456,891.20    43,846,891.20    38,438,096.13   3,917,044.61    

2,018,841.00      ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 14,430.00         

66,465.20           ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 -                  

2,987,940.04      รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) 21010000 16,556.26         

1,651,410.51      เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3) 21040000 521,513.68        

66,465.20           เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 -                  

25,000.00           เงินรายรับ 44100001 25,000.00         

6,816,121.95     577,499.94      

รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    ประจ ำเดือน  28   กันยำยน   2561

จนถึงปัจจุบัน

รำยกำร
รหัสบัญชี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ



42,390,000.00      1,456,891.20    43,846,891.20    45,254,218.08   4,494,544.55    

1,000,581.31     (1,910,234.39)   

13,650,600.42   13,650,600.42  

สูงกว่ำ

รำยรับ                        รำยจ่ำย

(ต่ ำกว่ำ)

ยอดยกไป

รวมรำยจ่ำย



หมายเหตุ  1

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รายได้จัดเก็บเอง 41000000

41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 156,700.00          167,565.10         -                   

(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 160,300.00          146,103.01         312.27              

(3) ภาษีป้าย 41100003 25,000.00            27,008.00          -                   

(4) อากรฆ่าสัตว์ 41100004 5,000.00              7,762.00            660.00              

347,000.00         348,438.11        972.27             

41200000

(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 8,000.00              13,932.00          1,155.00           

(2) ค่า ธน.เก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00              1,484.10            29.10                

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 1,000.00              1,236.75            132.50              

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008 180,200.00          167,905.00         9,015.00           

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 41210009 1,000.00              -                    -                   

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00              600.00               -                   

(7) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 41210030 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 41219999 1,000.00              650.00               200.00              

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 2,100.00              1,950.00            400.00              

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00              -                    -                   

(11) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 41220009 1,000.00              -                    -                   

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 110,000.00          11,354.00          -                   

(13) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 1,000.00              -                    -                   

(14) ค่าปรับอ่ืนๆ 41229999 1,000.00              -                    -                   

(15) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230001 5,000.00              5,000.00            -                   

(16) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 5,000.00              -                    -                   

(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น 41230003 8,000.00              8,800.00            7,300.00           

อันตรายต่อสุขภาพ -                    -                   

(18) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี 41230004 -                    -                   

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตรม. 500.00                -                    -                   

(19) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 41230008 500.00                -                    -                   

(20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 41239999 2,500.00              2,441.00            -                   

331,800.00         215,352.85        18,231.60         

41300000

(1) ดอกเบ้ีย 41300003 108,800.00          94,940.33          38,038.77          

(2) รายได้จากทรัยพ์สินอ่ืนๆ 41399999 2,000.00              -                    -                   

110,800.00         94,940.33         38,038.77         

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

รายการ

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม



หมายเหตุ  1

41400000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 110,800.00          188,695.00         18,430.00          

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 41499999 1,000.00              -                    -                   

111,800.00         188,695.00        18,430.00         

41500000

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 1,000.00              -                    -                   

(2) ค่าขายแบบแปลน 41500004 70,700.00            4,000.00            -                   

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 500.00                0.81                  0.78                 

72,200.00           4,000.81           0.78                

หมวดรายได้จากทุน 41600000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 9,000.00              -                    -                   

(2) รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 416999 1,000.00              -                    -                   

10,000.00           -                  -                  

983,600.00         851,427.10        75,673.42         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 384,800.00          468,438.34         34,162.23          

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ .ก าหนดแผนฯ 42100002 7,768,600.00        8,931,848.51      806,536.36        

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 2,342,300.00        2,483,830.32      357,916.75        

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 62,000.00            75,625.50          

(5) ภาษีสุรา 42100006 1,276,000.00        -                    -                   

(6) ภาษีสรรพสามิต 42100007 2,744,700.00        5,006,121.11      442,342.36        

(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 1,000.00              -                    -                   

(8) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 52,400.00            40,780.67          9,790.23           

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,600.00            39,034.73          -                   

(10) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 3,000.00              3,341.76            1,248.87           

(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกม.ท่ีดิน 42100015 552,900.00          450,830.00         80,008.00          

(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 42100017 1,000.00              -                    -                   

(13) ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 42199999 1,000.00              -                    -                   

15,233,300.00     17,499,850.94    1,732,004.80    

15,233,300.00     17,499,850.94    1,732,004.80    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

รวม

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังส้ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หมายเหตุ  1

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 43100002 26,214,000.00      4,214,117.00      -                   

และภำระกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

 - อำหำรเสริม (นม)  ปฐมวัย 43100002 152,534.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน      ปฐมวัย 43100002 382,300.00         -                   

 - อำหำรเสริม (นม)  ประถมศึกษำ 43100002 867,039.00         -                   

 - อำหำรกลำงวัน     ประถมศึกษำ 43100002 1,776,000.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 43100002 8,272,800.00      -                   

 - ค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร 43100002 3,052,800.00      297,600.00        

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43100002 148,500.00         -                   

 - เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 43100002 2,211,340.00      -                   

   เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 43100002 -                    -                   

   พนักงำนจ้ำง ผดด . 43100002 -                    -                   

 - ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำ (ส่วนของ อบต.) 43100002 924,357.36         -                   

 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 43100002 134,300.00         -                   

 - โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 43100002 260,000.00         -                   

 - อุดหนุนส ำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 43100002 10,674.00          5,337.00           

   สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ -                    

 - อุดหนุนขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 43100002 53,370.00          -                   

26,214,000.00      22,460,131.36     302,937.00        

26,214,000.00     22,460,131.36    302,937.00       

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 44000000

44100000

(1) 44100001

 - ค่ำจ้ำงประจ ำ -                     392,520.00         -                   

 - กสจ. -                     6,271.20            -                   

-                    398,791.20        -                  

(2) 44100001

 - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนฯ หมู่ท่ี 8 699,000.00         -                   

-                    699,000.00        -                  

-                    1,097,791.20     -                  

(3) 44100002

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์คนพิกำรท่ัวไปฯ 10,000.00          -                   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ  วันท่ี  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

รวม

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงท้ังปี รับเดือนน้ี

รวม

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกหน่วยงำนอ่ืน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

รวม

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน



 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและพัฒนำส่ือ ฯ 234,100.00         -                   

 - โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยให้กับคนพิกำรฯ 90,000.00          -                   

-                    334,100.00        -                  

-                    1,431,891.20     -                  

42,430,900.00     42,243,300.60    2,110,615.22    

รวม

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

รวมรายได้ท้ังส้ิน



รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2) จ านวนเงิน

หมวดท่ีจ่าย

ค่าตอบแทน 700,000.00      

ค่าใช้สอย 721,500.00      

ค่าวัสดุ 326,363.20      

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 478,000.00      

รายจ่ายอ่ืน 9,000.00         

รวม 2,234,863.20  

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 13,561.45       

ประกันสัญญา 492,830.00      

เงินรอคืนจังหวัด 300,000.00      

 - เบ้ียยังชีพความพิการ ปี 2559 300,000.00     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ช าระหน้ีธนาคารออมสิน 6,793.00         

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,596,981.38   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 120,363.09      

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 14,120.00       

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09       

 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ 45,600.00       

 - เงินรอคืนกองทุนซากดึกด าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี 25,000.00       

รวม 2,530,528.92  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันท่ี  28  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2561



เงินรับฝาก ยอดยกมา รับ จ่าย ยอดคงเหลือ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 5,546.43          13,561.45      5,546.43        13,561.45       

ส่วนลดในการจ้ดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6 % 9,305.72          19.93            9,325.65        -                

ประกันสัญญา 458,630.00       34,200.00      -               492,830.00     

กสจ. -                 527.10          527.10          -                

ประกันสังคม -                 9,657.00        9,657.00        -                

เงินรอคืนจังหวัด

 -  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 22,200.00         -               22,200.00      -                

 -  เงินเดือนครู 7,380.00          -               7,380.00        -                

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู 21,800.00         -               21,800.00      -                

 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจ า 3,500.00          -               3,500.00        -                

 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 39,000.00         -               39,000.00      -                

 -  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 300,000.00       -               -               300,000.00     

 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 930.00             -               930.00          -                

 -  กสจ. 27.90              -               27.90            -                

 -  ค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่  1 33,782.00         -               33,782.00      -                

 - เงินสนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม 37,890.00         37,890.00      

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ -                 27,550.00      27,550.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -ช าระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย -                 19,300.00      19,300.00      -                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ช าระหน้ีธนาคารออมสิน 6,793.00          223,241.00    223,241.00    6,793.00         

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,595,011.99    1,969.39        -               1,596,981.38   

เงินรับฝากอ่ืน ๆ

 -  ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) 23,835.79         30,970.81      54,806.60      -                

 -  ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 2,190.00          16,980.00      5,050.00        14,120.00       

 -  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09         -               -               35,643.09       

 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ 45,600.00         -               -               45,600.00       

 - เงินรอคืนกองทุนซากดึกด าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี -                 25,000.00      -               25,000.00       

                                 รวม 2,649,065.92   402,976.68   521,513.68   2,530,528.92  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบ  หมายเหตุ 3

ณ  วันท่ี  28  ดือน  กันยายน   พ.ศ.  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน ผลักเข้ำ คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน เงินสะสม

1 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2560 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3,464.26        3,464.26        -                

เรียนและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,464.26       3,464.26       -               รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  28  เดือน กันยำยน  พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

1 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  2/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ีราชการ 7,000.00        7,000.00         

ท่ัวไป บริการ

2 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  3/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีจุดชมวิว 12,000.00      12,000.00       

ท่ัวไป บริการ

3 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  4/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6,000.00        6,000.00         

ท่ัวไป บริการ

4 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  21/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย 5,000.00        5,000.00         

ท่ัวไป บริการ

5 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  5/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,000.00        7,000.00         

ท่ัวไป บริการ

6 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  6/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,000.00        7,000.00         

ท่ัวไป บริการ

7 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  9/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนตชุมชน 6,000.00        6,000.00         

ท่ัวไป บริการ

8 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  15/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00      36,000.00       

ท่ัวไป บริการ

9 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  7/2561 บริหารงาน บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,500.00        5,500.00         

ท่ัวไป บริการ

10 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  8/2561 บริหารงาน บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 6,000.00        6,000.00         

ท่ัวไป บริการ

11 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี 13/2561 การศึกษา ระดับก่อนวัย ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 326,363.20     326,363.20     

เรียนและ

12 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  19/2561 สาธารณสุข บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานงานกองทุน 5,000.00        5,000.00         

เก่ียวกับสาธารณสุข บริการ หลักประกันสุขภาพ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

ปีงบประมำณ  2561



แบบ กง.1

ล ำดับ แหล่งเงิน เลขท่ีขอซ้ือขอจ้ำง/ แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี เลขท่ีข้อตกลง/สัญญำ ก่อหน้ีผูกพัน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

ปีงบประมำณ  2561

13 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  10/2561 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00        5,500.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ บ้านทุ่งหนอง ม.1

14 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  11/2561 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00        5,500.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.5

15 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  20/2561 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3, หมู่ 8, หมู่ 10  ต.สระ 8,000.00        8,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ บริการ

16 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  13/2561 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 1 2,000.00        2,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ

17 งบประมาณ บันทึกตกลงเลขท่ี  14/2561 เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 9 3,000.00        3,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ ซ่ึงบริการ

18 งบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี  91/2561 บริหารงาน บริหารงานท่ัวไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 9,000.00        9,000.00         

ท่ัวไป

19 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  19/2561 เคหะและ บริหารงานท่ัวไปเก่ียว ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร ต.สระ 445,000.00     445,000.00     

ชุมชน กับเคหะและชุมชน ซ่อมแซมทรัพย์สิน

20 งบประมาณ สัญญาจ้างเลขท่ี  20/2561 เคหะและ ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในท่ีท าการ อบต.สระ 478,000.00     478,000.00     

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง

21 เงินอุดหนุนระบุ สัญญาจ้างเลขท่ี  18/2561 การศาสนา วิชาการวางแผนและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ้างป้ันโมเดลมาสคอสตัวส าคัญพร้อมติดต้ัง ตามโครงการ 100,000.00     100,000.00     

วัตถุปรสงค์ วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียว ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะฯ เตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาส่ือให้ความรู้เพ่ือรอง

และนันทนาการ รับการบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน

22 เงินอุดหนุนระบุ บันทึกตกลงเลขท่ี  55/2561 การศาสนา วิชาการวางแผนและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จัดท าส่ือวีดีทัศน์เก่ียวกับซากดึกด าบรรพ์  ตามโครงการ 50,000.00      50,000.00       

วัตถุปรสงค์ วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียว ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะฯ เตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาส่ือให้ความรู้เพ่ือรอง

และนันทนาการ รับการบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน

1,534,863.20 -               1,534,863.20  รวม



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน ผลักเข้ำ คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน เงินสะสม

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 13,092.00     13,092.00        -             

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

13,092.00    13,092.00       -            

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

รำยละเอียดประกอบ งบทดลองและรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน

ณ วันท่ี  28  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

ปีงบประมำณ  2561

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ



แบบ กง.2

ล ำดับ แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ

ท่ี ท่ีกันเงิน

1 งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00   -                700,000.00   

ราชการอันเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

700,000.00  -               700,000.00  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ

รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  ประกอบหมำยเหตุ 2

ปีงบประมำณ  2561

รวม



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร  ณ  วันท่ี   28  กันยายน    2561 7,894,665.39         บาท

บวก  :   เงินฝากระหว่างทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จ านวนเงิน

................................... ............................... ..................................

................................... ............................... ..................................

หัก    :   เช็คจ่ายท่ีผู้รับยังไม่น ามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จ านวนเงิน

 25 กันยายน 2561 25611574 3,618.45                        

 27 กันยายน 2561 25611589 7,920.00                        

 27 กันยายน 2561 25611590 6,583.50                        

 28 กันยายน 2561 25611598 21,392.00                      

 28 กันยายน 2561 25611599 4,455.00                        

 28 กันยายน 2561 25611600 5,940.00                        

 28 กันยายน 2561 25611601 125,828.23                     175,737.18            

บวก  :  หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอ่ืน ๆ

รายละเอียด เลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี  ณ  วันท่ี  28  กันยายน  2561 7,718,928.21         บาท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

ลงช่ือ....................................วันท่ี  28  กันยายน   2561 ลงช่ือ..............................................วันท่ี  28  กันยายน   2561

     ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี   01-772-2-46411-8


