
ปี 2561 ปี 2560

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 20,506,839.00   18,185,849.00  

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 13,650,600.42    12,650,019.11   

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 816,800.00        989,800.00       

รวมสินทรัพย์ 14,467,400.42   13,639,819.11  

ทุนทรัพย์สิน 20,506,839.00   18,185,849.00  

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 2,234,863.20     2,987,940.04     

เงินรับฝาก 2,530,528.92     2,583,352.30     

รวมหน้ีสิน 4,765,392.12    5,571,292.34    

เงินสะสม

เงินสะสม 5,509,509.76     4,280,259.55     

เงินทุนส ารองเงินสะสม 4,192,498.54     3,788,267.22     

รวมเงินสะสม 9,702,008.30    8,068,526.77    

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 14,467,400.42   13,639,819.11  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

    (ธงชัย  มูลศรี) (นายสังคม   สืบแสน)

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

จ.ส.อ.

7

8

(นายคมสัน   ยืนยัง)

ผู้อ านวยการกองคลัง

2

2

3

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ   วันท่ี    30    กันยายน     2561
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5
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หมายเหตุ



ข้อมูลท่ัวไป องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน เป็น อบต.  ขนาดกลาง

ต้ังอยู่ท่ีต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยได้รับการจัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม  2539 มีเน้ือท่ีประมาณ 413 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเชียงม่วนประมาณ

12 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา  ระยะทางประมาณ  110 กิโลเมตร สภาพเป็นท่ีราบระหว่าง

หุบเขามีเทือกเขาล้อมรอบ ทิศเหนือติดกับอ าเภอปง ทิศใต้ติดต่อกับต าบลบ้านมาง ทิศตะวันออกติดต่อ

กับต าบลต าบลเชียงม่วน ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอดอกค าใต้ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 13 หมู่บ้าน

 มีประชากรท้ังหมด  6,231 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานะการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท า 

ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี 20  มีนาคม พ.ศ. 2558

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21  มีนาคม  2561 และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอ่ืนใด (ถ้ามี)

 -

จ.ส.อ.

(นายคมสัน  ยืนยัง) (ธงชัย  มูลศรี)

ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน  2561

(นายสังคม   สืบแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ



หมายเหตุ  3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560

เงินสด -                  -                  

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 01 772 2 46411 8 7,718,928.21     6,946,046.22     

ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 01 772 2 33571 5 780,181.38        603,586.55       

ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 02 003 6 49519 9 3,123,046.43     3,097,940.66     

ประเภทประจ า เลขท่ี 30 772 4 01625 8 972,928.80        962,039.10       

ประเภทกระแสรายวัน เลขท่ี 00 772 5 00003 0 -                  -                  

กรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี  523 0 24322 8 -                  -                  

ประเภทกระแสรายวัน เลขท่ี  523 6 00640 6 -                  -                  

ธอส. ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี  070  11 003831 5 55,515.60         40,406.58         

ประเภทประจ า เลขท่ี  070  21 000321 1 1,000,000.00     1,000,000.00     

รวม 13,650,600.42   12,650,019.11  

      จ.ส.อ.

             (ธงชัย   มูลศรี)

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี   30  กันยายน  2561

(นายสังคม  สืบแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

(นายคมสัน    ยืนยัง)

ผู้อ านวยการกองคลัง



หมายเหตุ    4    ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี  2561

จ านวนเงิน
นางมัลลิกา สืบแสน กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งหนอง     หมู่ 5 96,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุ
นางนันทิการต์  ป๋ันนันตา กลุ่มหน่อไม้ป๊ีบ   หมู่ 13 16,000.00           

 - โครงการจัดท าหน่อไม่ป๊ีบ
นายสมบูรณ์  สิทธิ กลุ่มกองทุนกลุ่มเกษตรเมล็ดพันธ์ุ  หมู่ 11 12,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ
นางทิวากรณ์  ฟ้าแลบ กลุ่มกองทุนหมุนเวียนบ้านราษฎร์พัฒนา  หมู่ 8 100,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ย
นายธนกฤต  นามเจริญ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงไก่  หมู่ 11 12,800.00           

 - โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่
นายสมพร  ทรายค า กลุ่มประชาคม หมู่ 4 60,000.00           

 - โครงการส่งเสริมการเล้ียงวัวพันธ์พ้ืนเมือง
นางฟาม  อันยะ กลุ่มประชาคม หมู่ 13 48,000.00           

 - โครงการส่งเสริมการเล้ียงสุกร
นายอุ่งแคะ  แซ่เต็ม กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านนาบัว   หมู่ 9 60,000.00           

 - โครงการกลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านนาบัว  หมู่ 9
นายถนอม  แสงศรีจันทร์ กองทุนเพ่ือการเกษตรบ้านหล่าย   หมู่ 6 69,600.00           

 - โครงการกองทุนเมล็ดพันธ์ุและปัจจัยการผลิต
นายสมบัติ  รัตนแพทย์ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านท่าฟ้าใหม่  หมู่ 7 60,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ย
นายสมเพ็ชร  บ้านสระ กลุ่มเกษตรกรบ้านสระเหนือ หมู่3 60,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด /ปุ๋ย
นายค าแปง  เข่ือนแก้ว โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเกษตรบ้านฟ้าสีทอง  หมู่ 11 43,200.00           

 - โครงการกองทุนเพ่ือการเกษตร
นายเจริญ  ไชยลังกา กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่.1 69,600.00           

 - โครงการจัดซ้ือปุ๋ยเพ่ือการเกษตร

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

ช่ือ - สกุล    ผู้ยืม โครงการท่ียืม



จ านวนเงิน
นางทองสูญ สืบแสน กลุ่มเล้ียงสุกร หมู่ 8 9,600.00            

 - โครงการเล้ียงสุกร
นายเงิน ฟ้าแลบ กลุ่มเกษตรกรบ้านสระกลาง หมู่ 12 100,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด /ปุ๋ย
816,800.00        

      จ.ส.อ.
(นายคมสัน    ยืนยัง)          (ธงชัย   มูลศรี)
ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รวม

ช่ือ - สกุล    ผู้ยืม โครงการท่ียืม

(นายสังคม  สืบแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ



หมายเหตุ 5

ปี 2561
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00     

การอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบล

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 326,363.20     

ประถมศึกษา

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ีราชการ 7,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,500.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 6,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีจุดชมวิว 12,000.00       

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนตชุมชน 6,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,000.00         

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3, หมู่ 8 หมู่ 10 ต.สระ 8,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานงานกองทุน 5,000.00         

เก่ียวกับสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพ

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ บ้านทุ่งหนอง ม.5

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 1 2,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 9 3,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00       

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 9,000.00         

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารงานท่ัวไปเก่ียว ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร ต .สระ 445,000.00     

กับเคหะและชุมชน ซ่อมแซมทรัพย์สิน

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. ภายในท่ีท าการ อบต .สระ 478,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง -                

งบประมาณ การศาสนา วิชาการวางแผนและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ จ้างป้ันโมเดลมาสคอสตัวส าคัญพร้อมติดต้ัง ตามโครงการ 100,000.00     

วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ เตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาส่ือให้ความรู้เพ่ือรอง

และนันทนาการ รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รับการบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี   ส้ินสุดวันท่ี   30  กันยายน  2561

    รายจ่ายค้างจ่าย



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ การศาสนา วิชาการวางแผนและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ จัดท าส่ือวีดีทัศน์เก่ียวกับซากดึกด าบรรพ์  ตามโครงการ 50,000.00       

วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ เตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาส่ือให้ความรู้เพ่ือรอง

และนันทนาการ รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รับการบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน

2,234,863.20  

จ.ส.อ.

  (นายสังคม  สืบแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

(ธงชัย  มูลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

(นายคมสัน  ยืนยัง)

ผู้อ านวยการกองคลัง



เงินสะสม  ณ  1  ตุลาคม  2560 4,280,259.55 4,150,333.33   

        รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,616,925.27    27,906.96     

หัก  25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 404,231.32      6,976.74      

บวก   รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนส ารองเงินสะสม   1,212,693.95  20,930.22         

รายจ่ายค้างจ่าย 16,556.26      196.00             

รับเงินสะสมระหว่างปี 108,800.00       

หัก

จ่ายขาดเงินสะสม -                1,229,250.21     - 129,926.22      

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2561 5,509,509.76   4,280,259.55   

เงินสะสม  30  กันยายน  2561  ประกอบด้วย 2561 2560

1 บัญชีลูกหน้ีเงินสะสม -                -                  

(ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี ข้อ 55)

2 เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 5,509,509.76  4,280,259.55     

5,509,509.76 4,280,259.55    

         จ.ส.อ.

หมายเหตุ  7   เงินสะสม

2561 2560

    (นายสังคม   สืบแสน)

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี   30  กันยายน  พ.ศ.  2561

(นายคมสัน    ยืนยัง)

ผู้อ านวยการกองคลัง

(ธงชัย   มูลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล



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 -                        
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 -                        
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  (หมายเหตุ 1) 11045000 816,800.00              
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 2,234,863.20            
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,530,528.92            
เงินสะสม 31000000 5,509,509.76            
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 4,192,498.54            

14,467,400.42         14,467,400.42         

  จ.ส.อ.
(นายคมสัน  ยืนยัง)       (ธงชัย  มูลศรี)
ผู้อ านวยการกองคลัง

  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

(นายสังคม   สืบแสน)

รายการ
รหัส

เดบิท เครดิต
บัญชี

รวม

งบทดลอง   (หลังปิดบัญชี)
ณ   วันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2561



หมายเหตุ 2

ปี 2561
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 700,000.00     

การอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบล

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 326,363.20     

และประถมศึกษา

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ีราชการ 7,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,500.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 6,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีจุดชมวิว 12,000.00       

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนตชุมชน 6,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,000.00         

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3, หมู่ 8 หมู่ 10 ต.สระ 8,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานงานกองทุน 5,000.00         

เก่ียวกับสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพ

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ บ้านทุ่งหนอง ม.5

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 5,500.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 1 2,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ

งบประมาณ เคหะและ บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 9 3,000.00         

ชุมชน เก่ียวกับเคหะฯ

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00       

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 9,000.00         

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารงานท่ัวไปเก่ียว ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร ต.สระ 445,000.00     

กับเคหะและชุมชน ซ่อมแซมทรัพย์สิน

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในท่ีท าการ อบต.สระ 478,000.00     

ส่ิงก่อสร้าง -                

งบประมาณ การศาสนา วิชาการวางแผนและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ จ้างป้ันโมเดลมาสคอสตัวส าคัญพร้อมติดต้ัง ตามโครงการ 100,000.00     

วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ เตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาส่ือให้ความรู้เพ่ือรอง

และนันทนาการ รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รับการบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

หมายเหตุประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

 ณ  วันท่ี   30  กันยายน  2561

    รายจ่ายค้างจ่าย



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ การศาสนา วิชาการวางแผนและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ จัดท าส่ือวีดีทัศน์เก่ียวกับซากดึกด าบรรพ์  ตามโครงการ 50,000.00       

วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ เตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาส่ือให้ความรู้เพ่ือรอง

และนันทนาการ รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รับการบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน

2,234,863.20  

จ.ส.อ.

  (นายสังคม  สืบแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

(นายคมสัน  ยืนยัง) (ธงชัย  มูลศรี)



องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ  ประจ าปี 2561

ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2560   ถึง   วันท่ี   30   กันยายน   2561
+ สูง

- ต ่ำ

รำยรับตำมประมำณกำร

รายรับ

ภำษีอำกร 347,000.00 348,438.11 + 1,438.11                

ค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ และใบอนุญำต 331,800.00 215,352.85 - (116,447.15)            

รำยได้จำกทรัพย์สิน 110,800.00 94,940.33 - (15,859.67)              

รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 111,800.00 188,695.00 + 76,895.00               

รำยได้เบ็ดเตล็ด 72,200.00 4,000.81  - (68,199.19)              

รำยได้จำกทุน 10,000.00 -                     - (10,000.00)              

ภำษีจัดสรร 15,233,300.00 17,499,850.94 + 2,266,550.94

เงินอุดหนุนทั วไป 26,214,000.00 22,460,131.36 - (3,753,868.64)          

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังส้ิน 42,430,900.00 40,811,409.40 - (1,619,490.60)        

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมฯ 1,431,891.20

รวมรายรับท้ังส้ิน 42,243,300.60

+ สูง

- ต่ า

รายจ่ายตามประมาณการ

รายจ่าย

งบกลำง 12,394,000.00        12,245,450.00      - (148,550.00)            

เงินเดือน   (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,923,920.00          2,916,720.00        (7,200.00)               

เงินเดือน   (ฝ่ำยประจ่ำ) 7,125,040.00          6,739,796.00        - (385,244.00)            

ค่ำจ้ำงชั วครำว 2,982,040.00          2,460,380.00        - (521,660.00)            

ค่ำตอบแทน 1,164,960.00          1,138,995.00        - (25,965.00)              

ค่ำใช้สอย 5,310,450.00          4,056,708.44        - (1,253,741.56)          

ค่ำวัสดุ 1,955,000.00          1,587,075.20        - (367,924.80)            

ค่ำสำธำรณูปโภค 1,477,600.00          1,408,521.26        - (69,078.74)              

ค่ำครุภัณฑ์ (หมำยเหตุ 1) 189,990.00             187,490.00          - (2,500.00)               

ค่ำที ดินและสิ งก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 2) 4,056,000.00          3,980,000.00        - (76,000.00)              

รำยจ่ำยอื น 25,000.00              9,000.00              - (16,000.00)              

เงินอุดหนุน 2,786,000.00          2,464,348.23        - (321,651.77)            

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 42,390,000.00 39,194,484.13 - (3,195,515.87)        

รำยจ่ำยที จ่ำยจำกงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมฯ 1,431,891.20

40,626,375.33

1,616,925.27

รำยกำร

รำยกำร

ประมำณกำร รำยรับจริง

ประมาณการ รายจ่ายจริง

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน

รายรับสูงกว่ารายจ่าย



จ.ส.อ.

(นำยคมสัน    ยืนยัง) (นำยสังคม  สืบแสน)

ผู้อ่ำนวยกำรกองคลัง

(ธงชัย   มูลศรี)

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต่ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต่ำบลสระ



รับเงินสะสมระหว่างปี

1 รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16,556.26          

16,556.26         

                 (นายคมสัน   ยืนยัง)                         ( ธงชัย  มูลศรี )                                 (นายสังคม  สืบแสน)

                 ผู้อ านวยการกองคลัง               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบงบเงินสะสม

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

                                         จ .ส.อ.





หมายเหตุ 1

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายได้

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร Brother รุ่น 2950 จ านวน 1 เคร่ือง 17,500.00     บาท

2 โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล Cannon EOS 1300 D kit EF-s 18-55 จ านวน 1 ตัว 9,000.00      บาท

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมฯ ย่ีห้อ GARMIN จ านวน 1 เคร่ือง 25,000.00     บาท

 รุ่น etres 30x  Thai

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนผนัง  ย่ีห้อ Bosch รุ่น OMS 120 จ านวน 1 เคร่ือง 6,000.00      บาท

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงประจ าหอกระจายข่าว ม.2 จ านวน 1 ชุด 19,990.00     บาท

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ดูดน้ า รุ่น HL 30 ย่ีห้อ BRAVO จ านวน 1 เคร่ือง 12,000.00     บาท

ขนาด มอเตอร์ 100 วัตต์

7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  ย่ีห้อ HONDA GX 160 จ านวน 1 เคร่ือง 11,500.00     บาท

8 โครงการจัดซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์ 2 ตอนเล่ือน ย่ีห้อ RIDGID จ านวน 1 ตัว 35,000.00     บาท

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน ย่ีห้อ โตชิบา ขนาด 16 น้ิว 175รอบ/นาที จ านวน 1 เคร่ือง 19,500.00     บาท

10 โครงการจัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน ย่ีห้อ MITSUBISHI ELECTRIC R 18-GV จ านวน 10 เคร่ือง 21,000.00     บาท

11 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิดมือจับ แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000.00     บาท

รวมค่าครุภัณฑ์ 187,490.00  บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

หมายเหตุประกอบงบรับจ่าย - รายจ่ายตามงบประมาณ

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ 2

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1 โครงการป้องกันตล่ิงพังล าห้วยสระ บ้านราษฏร์พัฒนา ม.8 49,500.00         
2 โครงการป้องกันตล่ิงพังล าห้วยสระ บ้านสระกลาง ม.12 59,000.00         
3 โครงการป้องกันตล่ิงพังล าห้วยสระ ม.10 49,500.00         
4 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านท่าฟ้าใหม่ ม.7 116,500.00       
5 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านสระกลาง ม.12 50,500.00         
6 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านห้วยก้ังปลา ม.13 51,500.00         
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหนอง ม.5 208,000.00       
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าฟ้าหล่าย ม.6 198,000.00       
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว ม.9 190,000.00       
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระ ม.3 38,000.00         
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระใต้ ม.4 79,000.00         
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้ังปลา ม.13 201,000.00       
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าพัฒนา ม.10 29,000.00         
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางน้ าผ่านห้วยไร่ห้วยตอง ม.1 67,000.00         
15 โครงการก่อสร้างถนนทางน้ าผ่านพร้อมฝาย คสล. บ้านเหล่าพัฒนา ม.10 106,000.00       
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (แห่งท่ี1) บ้านฟ้าสีทอง ม.11 112,500.00       
17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (แห่งท่ี2) บ้านฟ้าสีทอง ม.11 129,500.00       
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (แห่งท่ี3) บ้านฟ้าสีทอง ม.11 36,500.00         
19  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านสระ ม.3 51,500.00         
20 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระ 366,000.00       
21 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หอเทวดา บ้านท่าฟ้าใต้ ม.2 82,500.00         
22 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนอง ม.5 94,000.00         
23 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าฟ้าหล่าย ม.6 20,500.00         
24 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสระใต้  ม.4 30,000.00         
25 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านท่าฟ้าหล่าย ม.6 72,500.00         
26 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านสระ ม.3 86,500.00         
27 โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 34,000.00         
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสระ ม.3 12,000.00         

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

หมายเหตุประกอบงบรับจ่าย - รายจ่ายตามงบประมาณ

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ 2

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

หมายเหตุประกอบงบรับจ่าย - รายจ่ายตามงบประมาณ

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

29 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตทุ่งขาม-ทุ่งแพะ  ม.1 191,000.00       
30 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตทุ่งอวน บ้านสระใต้  ม.4 59,000.00         
31 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตห้วยตะก๋อง  ม.10 198,500.00       
32 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตห้วยผาว  ม.10 38,000.00         
33 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตห้วยแหนใต้ บ้านสระ ม.3 49,500.00         
34 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยไร่พร้อมวางท่อคอนกรีต ม.10 20,500.00         
35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายสบม่วง บ้านท่าฟ้าใหม่ ม .7 146,000.00       
36 โครงการวางท่อส่งน้ า คสล. ทุ่งฟ้า บ้านท่าฟ้าใต้ ม.2 179,000.00       

รวม 3,502,000.00   

หมายเหตุประกอบงบรับจ่าย - รายจ่ายตามงบประมาณ

หมายเหตุ 2

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจ่ายจากเงินรายได้

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในท่ีท าการ อบต.สระ 478,000.00       

รวม 478,000.00      

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,980,000.00    



เบิกจ่าย สูง (ต ่า)

รับในปี ฝากจังหวัด กว่ารับ

แผนงานงบกลาง

หมวดงบกลาง

1  - กสจ. 6,271.20         -         6,271.20         - -            -             

รวมหมวดงบกลาง 6,271.20        -        6,271.20        -              -           -             

แผนงานเคหะและชุมชน

หมวดเงินเดือน

2  - ค่าจ้างประจ า 392,520.00      -         392,520.00      - - -

รวมหมวดเงินเดือน 392,520.00     -        392,520.00     -              -           -             

หมวดค่าใช้สอย

3  -โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนา 259,100.00       - 84,100.00        (25,000.00) 25,000.00   150,000.00   

ส่ือให้ความรู้เพ่ือรองรับการบริหารจัดการซาก

ดึกด าบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน

รวมหมวดค่าใช้สอย 259,100.00     -        84,100.00        (25,000.00) 25,000.00  150,000.00  

หมวดค่าวัสดุ

4  -  ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00       10,000.00       -               -            -              

5  -  วัสดุก่อสร้าง 90,000.00       90,000.00       -               -            -              

รวมหมวดค่าวัสดุ 100,000.00     -        100,000.00     -              -           -             

หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง

6  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 699,000.00       - 699,000.00      -               -           -             

แบบผิวดินขนาดใหม่ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 8 

รายละเอียดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น   ซึ งไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

เบิกตัดปี

องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ  อ่าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

จ่านวนเงิน

รับ
เบิกจ่ายในปี

รายการ
รอน่าส่ง

ประจ่างวดปีงบประมาณ  2561  เพียงวันที    30 กันยายน  2561

ล่าดับ



เบิกจ่าย สูง (ต ่า)

รับในปี ฝากจังหวัด กว่ารับ

รวมหมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 699,000.00     -        699,000.00     -              -           -             

รวมท้ังส้ิน 1,456,891.20   -        1,281,891.20    (25,000.00) 25,000.00  150,000.00  

                 (นายคมสัน   ยืนยัง)                           ( ธงชัย  มูลศรี )                                 (นายสังคม  สืบแสน)

  

ล่าดับ รายการ

จ่านวนเงิน

รับ
เบิกจ่ายในปี รอน่าส่ง เบิกตัดปี

                                                 จ .ส.อ.

                 ผู้อ านวยการกองคลัง                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ



หมายเหตุ   3  เงินรับฝากต่างๆ 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 13,561.45        

ประกันสัญญา 492,830.00       

เงินรอคืนจังหวัด 300,000.00       

 - โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ -              

 - เงินเดือนครู    -              

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู  -              

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ลูกจ้างประจ า   -              

 - ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  -              

 - เบ้ียยังชีพคนพิการ   300,000.00    

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -              

 - กสจ. -              

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - ช าระหน้ีธนาคารออมสิน 6,793.00          

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,596,981.38    

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 120,363.09       

 - ค่าไฟฟ้าสูบน้ า (ส่วนของเกษตรกร) -              

 - ค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช. 14,120.00      

 - ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 35,643.09      

 - เงินรอส่งคืนกรม (สนับสนุน ศพด. เพ่ิมเติม) -              

 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ 45,600.00      

 - เงินรอคืนกองทุนซากดึกด าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี 25,000.00      

2,530,528.92   

        (นายคมสัน   ยืนยัง)                         ( ธงชัย  มูลศรี )                             (นายสังคม  สืบแสน)

        ผู้อ านวยการกองคลัง                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

หมายเหตุประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

                                            จ.ส.อ.

รวม



หมายเหตุ    1    ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี  2561

จ านวนเงิน
นางมัลลิกา สืบแสน กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งหนอง     หมู่ 5 96,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุ
นางนันทิการต์  ป๋ันนันตา กลุ่มหน่อไม้ป๊ีบ   หมู่ 13 16,000.00           

 - โครงการจัดท าหน่อไม่ป๊ีบ
นายสมบูรณ์  สิทธิ กลุ่มกองทุนกลุ่มเกษตรเมล็ดพันธ์ุ  หมู่ 11 12,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ
นางทิวากรณ์  ฟ้าแลบ กลุ่มกองทุนหมุนเวียนบ้านราษฎร์พัฒนา  หมู่ 8 100,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ย
นายธนกฤต  นามเจริญ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงไก่  หมู่ 11 12,800.00           

 - โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่
นายสมพร  ทรายค า กลุ่มประชาคม หมู่ 4 60,000.00           

 - โครงการส่งเสริมการเล้ียงวัวพันธ์พ้ืนเมือง
นางฟาม  อันยะ กลุ่มประชาคม หมู่ 13 48,000.00           

 - โครงการส่งเสริมการเล้ียงสุกร
นายอุ่งแคะ  แซ่เต็ม กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านนาบัว   หมู่ 9 60,000.00           

 - โครงการกลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านนาบัว  หมู่ 9
นายถนอม  แสงศรีจันทร์ กองทุนเพ่ือการเกษตรบ้านหล่าย   หมู่ 6 69,600.00           

 - โครงการกองทุนเมล็ดพันธ์ุและปัจจัยการผลิต
นายสมบัติ  รัตนแพทย์ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านท่าฟ้าใหม่  หมู่ 7 60,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ย
นายสมเพ็ชร  บ้านสระ กลุ่มเกษตรกรบ้านสระเหนือ หมู่3 60,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด /ปุ๋ย
นายค าแปง  เข่ือนแก้ว โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการเกษตรบ้านฟ้าสีทอง  หมู่ 11 43,200.00           

 - โครงการกองทุนเพ่ือการเกษตร
นายเจริญ  ไชยลังกา กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่.1 69,600.00           

 - โครงการจัดซ้ือปุ๋ยเพ่ือการเกษตร

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมายเหตุประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

ช่ือ - สกุล    ผู้ยืม โครงการท่ียืม



จ านวนเงิน
นางทองสูญ สืบแสน กลุ่มเล้ียงสุกร หมู่ 8 9,600.00            

 - โครงการเล้ียงสุกร
นายเงิน ฟ้าแลบ กลุ่มเกษตรกรบ้านสระกลาง หมู่ 12 100,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด /ปุ๋ย
816,800.00        

      จ.ส.อ.
(นายคมสัน    ยืนยัง)          (ธงชัย   มูลศรี)
ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

(นายสังคม  สืบแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ

รวม

ช่ือ - สกุล    ผู้ยืม โครงการท่ียืม


