
เงินสด 4,899.00
เงินฝากธนาคาร  ธกส.  ประเภท  ออมทรัพย              (01-278-2-1427-5) 10,493,870.08
เงินฝากธนาคาร  ธกส.  ประเภท  ออมทรัพย             (01-278-2-32109-3) 13,928.46
เงินฝากธนาคาร  ธกส.  ประเภท  กระแสรายวัน       (01-278-5-00005-0) -                      
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภท  กระแสรายวัน  (236-6-01327-2) -                      
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภท  ออมทรัพย        (236-0-38986-6) 229,400.35
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภท  ประจํา               (236-2-02709-0) 3,983,071.96
เงินฝากธนาคาร  ออมสิน.  ประเภท  อออมทรัพย  (0-5190073275-4) 9,632.26
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด 7,678,700.00
รายไดคางรับ 70,165.00
เงินยืมเงินงบประมาณ 0.00
เงินยืมเงินงบสะสม 0.00
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่  2 1,200,000.00

เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2) 1,200,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด  (คางจาย) 7,678,700.00
รายจายคางจาย  (ระหวางดําเนินการ) 445,001.55
รายจายคางจาย   (เบิกตัดป) 303,400.00
รายจายรอจาย 852,000.00
เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 2) 379,079.54
เงินสะสม 7,682,225.54
เงินทุนสํารองเงินสะสม 5,143,260.48

23,683,667.11 23,683,667.11

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
งบทดลอง   (หลังปดบัญช)ี

ณ    วันที่  30  กันยายน  2554

ชื่อบัญชี รหัสบัญชี เดบิท เครดิต



+ สูง
- ต่ํา

รายรับตามงบประมาณ
รายรับ  :

หมวดภาษีอากร 396,377.00       371,564.99       + 24,812.01-            
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 13,670.00         59,090.71         + 45,420.71            
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 100,000.00       83,259.75         - 7,168.63               
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค -                    -                    -
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 97,000.00         154,027.33       + 57,027.33            
หมวดรายไดจากทุน - -                    -
หมวดภาษีจัดสรร 10,858,000.00  14,311,758.01  - 3,453,758.01       

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 10,700,000.00  8,889,249.00    - 5,196,534.00       

22,165,047.00  23,868,949.79  - 483,650.51          
รายรับเงินนอกงบประมาณ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรม (ถายโอน) -                    2,605,991.50    -                       
เงินอุดหนุนสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ -                    5,544,000.00    -                       
เงินอุดหนุนสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ -                    1,331,500.00    -                       
รับคืนเงินโครงการไทยเขมแข็ง -                    3,900.00           -                       
คาวัสดุศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -                    19,196.00         -                       
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนครอบครัวชุมชน -                    10,000.00         -                       
โครงการกอสรางอาคารเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -                    1,795,000.00    -                       
โครงการถนน คสล.  ในโรงเรียนบานดอนดินแดง หมูที่ 5 -                    1,016,000.00    -                       
โครงการถนน คสล.  ในซอยรมเย็น  บานนําเจริญ หมูที่ 12 -                    1,815,000.00    -                       
โครงการถนน คสล.  บานมิตรไมตรี  หมูที่  13 -                    1,211,000.00    -                       
โครงการถนน คสล.  ซอยอุดมศิลป บานเนินสะอาด หมูที่ 14 -                    1,841,700.00    -                       

-                    17,193,287.50  - -                       
41,062,237.29  รายรับเงินตามงบประมาณ + รายรับเงินนอกงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน   อําเภอวังน้ําเย็น   จังหวัดสระแกว

งบรายรับ - รายจายตามงบประมาณ  ประจําป  2554

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554

ประเภท / หมวด ประมาณการ รายรับจริง

รวมเงินรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น

รวมเงินรายรับเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น



+ สูง
- ต่ํา

งบกลาง 3,799,820.10       3,131,776.47    + 668,043.63       
เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,659,150.00       2,642,313.28    + 16,836.72         
เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,218,816.00       2,428,199.11    + 790,616.89       
คาตอบแทน 1,189,300.00       1,039,596.00    + 149,704.00       
คาใชสอย 3,524,464.00       3,016,650.18    + 507,813.82       
คาวัสดุ 2,507,596.90       2,147,068.57    + 360,528.33       
คาสาธารณูปโภค 275,900.00          273,948.04       + 1,951.96           
คาครุภัณฑ 307,000.00          295,200.00       + 11,800.00         
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,831,100.00       1,812,822.00    + 18,278.00         
เงินอุดหนุน 2,532,700.00       2,408,700.00    + 124,000.00       
รายจายอื่น 319,200.00          215,904.00       + 103,296.00       

22,165,047.00     19,412,177.65  + 2,752,869.35    

งบกลาง         (กสจ.   กบข.  ประกันสังคม ) 102,330.00          102,330.00       -                    
เงินเดือน       (บุคลากรถายโอน) 2,478,393.50       2,478,393.50    -                    
คาตอบแทน  (บุคลากรถายโอน) 25,268.00            25,268.00         -                    
เงินอุดหนุนสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,544,000.00       4,207,500.00    + 1,336,500.00    
เงินอุดหนุนสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,331,500.00       800,500.00       + 531,000.00       
คาวัสดุศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 19,196.00            19,196.00         -                    
โครงการกอสรางอาคารเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,795,000.00       1,795,000.00    -                    
โครงการถนน คสล.  ในโรงเรียนบานดอนดินแดง หมูที่ 5 1,016,000.00       1,016,000.00    -                    
โครงการถนน คสล.  ในซอยรมเย็น  บานนําเจริญ หมูที่ 12 1,815,000.00       1,815,000.00    -                    
โครงการถนน คสล.  บานมิตรไมตรี  หมูที่  13 1,211,000.00       1,211,000.00    -                    
โครงการถนน คสล.  ซอยอุดมศิลป บานเนินสะอาด หมูที่ 14 1,841,700.00       1,841,700.00    -                    

17,179,387.50     15,311,887.50  + 1,867,500.00    
34,724,065.15  

6,338,172.14    
                                รายรับ                   รายจาย

                                               (ต่ํากวา)

                                                        สูงกวา

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน   อําเภอวังน้ําเย็น   จังหวัดสระแกว

งบรายรับ - รายจายตามงบประมาณ  ประจําป  2554

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554

ประเภท / หมวด ประมาณการ รายจายจริง

รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายจายตามงบประมาณ

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น

รวมรายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น
รายจายตามงบประมาณ+รายจายอุดหนุนเฉพาะกิจ





บาท
ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน ( หมายเหตุ  1) 20,750,128.01    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ( หมายเหตุ  2) 14,734,802.11    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด 7,678,700.00      
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2) 1,200,000.00      
รายไดคางรับ 70,165.00           

รวมทรัพยสิน 23,683,667.11    

ทุนทรัพยสิน ( หมายเหตุ  1) 20,750,128.01    

เงินรับฝาก ( หมายเหตุ  3) 379,079.54         
รายจายคางจาย     (ระหวางดําเนินการ)  ( หมายเหตุ  4) 445,001.55         
รายจายคางจาย     (เบิกตัดป)  ( หมายเหตุ  5) 303,400.00         
รายจายรอจาย ( หมายเหตุ  6) 852,000.00         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย ( หมายเหตุ  7) 7,678,700.00      
เงินนอกงประมาณ  -เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2) 1,200,000.00      
เงินทุนสํารองเงินสะสม 5,143,260.48      
เงินสะสม ( หมายเหตุ  8) 7,682,225.54      

รวม 23,683,667.11    

หมายเหตุ      ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.........................................................................................นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน

.........................................................................................ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน

.........................................................................................เจาพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
หัวหนาสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน

หนี้สินและเงินสะสม

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน    อําเภอวังน้ําเย็น    จังหวัดสระแกว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ   วันที่   30   กันยายน  2554

ทรัพยสิน



หมายเหตุ 2

เงินสดและเงินฝากธนาคาร    บาท
เงินสด 4,899.00

229,400.35
3,983,071.96

10,493,870.08
13,928.46

9,632.26

14,734,802.11

หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินฝากธนาคารกรุงไทย          ประเภท   ออมทรัพย         (236-0-38986-6)
เงินฝากธนาคารกรุงไทย          ประเภท   ประจํา                (236-2-02709-0)
เงินฝากธนาคาร  ธกส.              ประเภท   ออมทรัพย         (01-278-2-14726-5)
เงินฝากธนาคาร  ธกส.              ประเภท   ออมทรัพย         (01-278-2-32109-3)
เงินฝากธนาคาร  ออมสิน          ประเภท   ออมทรัพย        (0-5190073275-4)



 หมายเหตุ 3

เงินรับฝากตาง ๆ บาท

เงินภาษีหัก   ณ   ที่จาย 1,827.66      

เงินประกันสัญญา 340,711.00

เงินคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่    5 % 563.85

เงินคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่    6 % 12,488.88

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน 10,000.00

เงินทุนเศรษฐกิจุมชนบัญชีที่  2  (ดอกเบี้ย) 13,488.15

379,079.54

หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น



หมายเหตุ   4

กอหนี้ผูกพัน ไมกอหนี้ผูกพัน
1 หมวดคาวัสดุ

*  คาอาหารเสริม   (นม) 87,154.34              -                        87,154.34                  
*  คาอาหารเสริม   (นม) 142,223.29            -                        142,223.29                
*  คาอาหารเสริม   (นม) 14,245.92              -                        14,245.92                  

2 หมวดรายจายอื่น
*  โครงการอาหารกลางวัน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 27,378.00              -                        27,378.00                  

3 หมวดเงินอุดหนุน
*  โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรต 84 พรรษา -                         100,000.00           100,000.00                

4 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
*  คาเบี้ยยังชีผูสูงอายุ -                         74,000.00             74,000.00                  

รวม 271,001.55            174,000.00           445,001.55                

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
รายจายคางจาย   (ระหวางดําเนินการ)

ปงบประมาณ   2554
จํานวนเงิน

หมวด/ประเภท เบิกจายแลวลําดับที่ คงเหลือ หมายเหตุ



หมายเหตุ   5

กอหนี้ผูกพัน ไมกอหนี้ผูกพัน
1 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

*  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  หมูที่  2 -                         303,400.00           -                              303,400.00                

รวม -                         303,400.00           -                              303,400.00                

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
รายจายคางจาย   (เบิกตัดป)

ปงบประมาณ   2554
จํานวนเงิน

ลําดับที่ หมวด/ประเภท เบิกจายแลว คงเหลือ หมายเหตุ



หมายเหตุ   6

กอหนี้ผูกพัน ไมกอหนี้ผูกพัน
1 หมวดคาตอบแทน

*  ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ -                         852,000.00           -                              852,000.00                

รวม -                         852,000.00           -                              852,000.00                

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
รายจายรอจาย

ปงบประมาณ   2554
จํานวนเงิน

ลําดับที่ หมวด/ประเภท เบิกจายแลว คงเหลือ หมายเหตุ



หมายเหตุ   7

จํานวนเงินตามใบ
แจงจัดสรร กอหนี้ผูกพัน ไมกอหนี้ผูกพัน

1 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
*  โครงการกอสรางอาคารเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หมูที่ 1 1,800,000.00        1,795,000.00      -                    -                       1,795,000.00      
*  กอสรางถนน คสล. ในโรงเรียนบานดอนดินแดง  หมูที่  5 1,018,000.00        1,016,000.00      -                    -                       1,016,000.00      
*  กอสรางถนน คสล. ในซอยรมเย็น  บานนําเจริญ  หมูที่ 12 1,817,000.00        1,815,000.00      -                    -                       1,815,000.00      
*  กอสรางถนน คสล. บานมิตรไมตรี  หมูที่  13 1,212,000.00        1,211,000.00      -                    -                       1,211,000.00      
*  กอสรางถนน คสล. ซอยอุดมศิลป บานเนินสะอาด  หมูที่  14 1,843,000.00        1,841,700.00      -                    -                       1,841,700.00      

รวม 7,690,000.00        7,678,700.00      -                    -                       7,678,700.00      

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย

ปงบประมาณ   2554
จํานวนเงิน

ลําดับที่ หมวด/ประเภท เบิกจายแลว คงเหลือ หมายเหตุ



หมายเหตุ   8.1

ลําดับที่ คงเหลือเบิก
ไดรับอนุมัติ จายขาดเงินสะสม ยืมเงินสะสม จายป  2554

1 หมวดคาดินและสิ่งกอสราง
20 ส.ค. 53 *  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 89,500.00          -              89,500.00     89,500.00    รายงานการประชุมสภาเทศบาล

     หมูที่   1  ครบชุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/53

วันที่ 20 สิงหาคม 2552

5-Nov-53 *  คาจางเหมาซอมแซมและวางทอระบายน้ํา คสล. 109,000.00       -              109,000.00   109,000.00  รายงานการประชุมสภาเทศบาล

    หมูที่  1  ไมนอยกวา  4,000  ลิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/53

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

18-Jan-54 *  อุดหนุนโครงการสระแกวรวมใจปลูกตนไมมงคล 21,230.00          -              21,230.00     21,230.00    หนังสืออําเภอวังน้ําเย็น 

    เทิดองคราชัน 84 พรรษา 9.9 แสนตน ในป 2554 ที่ สก. 0037.10/144 

ลว. 18 มกราคม  2553

รวม 219,730.00       -              219,730.00   219,730.00  -               -               

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
รายงานรายจายที่ไดรับอนุมัติใหจายจากเงินสะสม

ปงบประมาณ   2554
จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ

หมวด/ประเภท กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว ไมไดกอหนี้ หมายเหตุ



 หมายเหตุ 8 

เงินสะสมยอดยกมา    1  ตุลาคม  2553 3,173,612.61     
รายรับสูงกวารายจาย 6,338,172.14     

หัก 25 %  ของรายรับสูงกวารายจาย (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 1,584,543.03     
บวก รายรับสูงกวารายจายหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 4,753,629.11     

รายจายรอจายป 2553  เหลือจาย 8,968.58            
เงิน  กบข. ที่หักไวเกิน 0.24                   

หัก จายขาดเงินสะสม (219,730.00)
รายไดคางรับงวดนี้ต่ํากวางวดกอน (14,255.00)
ปรับปรุงรายจายไดคางรับ(  คํานวณรายละเอียดผิด) (23.00)
ปรับปรุงราจายเงินอุดหนุนสาธารรสุขมูลฐานป 53 (20,000.00) 4,508,612.93     
เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2554 7,682,225.54     

เงินสะสม    30   กันยายน   2554   ประกอบดวย
1.  ลูกหนี้ภาษี   ณ  วันสิ้นป   2554 70,165.00          
2.  เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 7,612,060.54     

7,682,225.54     

หมายเหตุ    ในปงบประมาณ   2554  ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสม   จํานวน   219,730   บาท
  รายละเอียดปรากฎตาม   หมายเหตุ   8.1  

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
งบเงินสะสม

ณ  วันที่   30   กันยายน   2554



รายการ รวม เคหะและชุมชน การเกษตร
รายจาย
            *   เงินอุดหนุน 21,230.00                  21,230.00                
            *   คาที่ดินและสิ่งกอสราง 198,500.00                198,500.00              

รวม 219,730.00                198,500.00              21,230.00                

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2553  ถึงวันที่   30  กันยายน  2554





หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ  1 หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)
1.  จายจากเงินรายรับ 2,428,199.11  
2.  จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,478,393.50  

รวม 4,906,592.61  

หมายเหตุ  2 หมวดคาตอบแทน
1.  จายจากเงินรายรับ 1,039,596.00  
2.  จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 25,268.00       

รวม 1,064,864.00  

หมายเหตุ  3 หมวดคาวัสดุ
1.  จายจากเงินรายรับ 2,147,068.57  
2.  จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19,196.00       

รวม 2,166,264.57  

หมายเหตุ  4 หมวดงบกลาง
1.  จายจากเงินรายรับ 3,131,776.47  
2.  จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,110,330.00  

รวม 8,242,106.47  

หมายเหตุ  5 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
1.  จายจากเงินรายรับ 1,812,822.00  
2.  จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,678,700.00  

รวม 9,491,522.00  

รวมจายจากเงินรายรับ 10,559,462.15 บาท
รวมจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,311,887.50 บาท

รวม 25,871,349.65 บาท


