องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สินทรัพย์
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
ลูกหนี้เงินยืม
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ลูกหนี้ค่าภาษี
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ลูกหนี้อื่น ๆ
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2

12,872,831.48

3

31,171,701.04
110,443.66
620,000.00
5,413.00
-

4

5

31,907,557.70

31,907,557.70

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนี้สนิ และเงินสะสม
หน่วย : บาท
ทุนทรัพย์สนิ
หนี้สิน
หนี้สนิ หมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
ฏีกาค้างจ่าย
รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ
เงินรับฝาก
เงินรอคืนจังหวัด
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

หมายเหตุ
2

6

7

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินกู้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

12,872,831.48

413,120.64
1,690,543.97
146,800.00
2,250,464.61

2,250,464.61

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สนิ และเงินสะสม

8
9

15,619,115.53
14,037,977.56
29,657,093.09
31,907,557.70

(ลงชื่อ)....................................ผู้รายงาน (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรอง
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
ผู ้อำนวยกำรกองคลัง
ปลัดองค์กำรบริหำรสว่ นตำบลกุฎ ี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทรัพย์สนิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สนิ
ประเภททรัพย์สนิ
ก. อสังหาริมทรัพย์
ทีด่ นิ
อาคาร
อาคารอเนกประสงค์

ข. สังหาริมทรัพย์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ

รวมทีด่ นิ อาคารสิง่ ปลูกสร้างและครุภณ
ั ฑ์

หน่วย : บาท
แหล่งทีม่ าของทรัพย์สนิ

ราคาทรัพย์สนิ

ชือ่

510,500.00 รายได้
4,554,978.00 เงินอุทศิ
3,500,000.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม

จานวนเงิน
8,843,417.48
195,514.00
3,833,900.00
-

784,800.00
1,436,000.00
24,999.48
264,200.00
13,090.00
1,585,864.00
106,400.00
92,000.00

12,872,831.48 รวมจานวนเงินแหล่งทีม่ าของทรัพย์สนิ
(ลงชือ่ ).........................................ผูร้ ายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผูอ้ านวยการกองคลัง

(ลงชือ่ )............................................ผูต้ รวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

(ลงชือ่ )................................................ผูร้ ับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

12,872,831.48

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 102-1-10214-8
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 102-0-18977-0
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 102-0-19870-7
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจา) เลขที่102-2-12149-9
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจา) เลขที่ 102-2-13724-7
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจา) เลขที่ 300001359227
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจา) เลขที่ 309954137558
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ 102-6-01399-2

รวม

หน่วย : บาท
14,527,878.11
587,445.92
3,031.84
545,555.34
2,356,135.19
6,699,252.84
6,418,525.86
33,875.94

31,171,701.04

(ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)............................................ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับรอง
(นายชัยนะ ชัยอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

ระนครศรีอยุธยา
งิน
58
หน่วย : บาท

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี
ประเภทลูกหนี้
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่

ประจาปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้อื่น ๆ
ลูกหนี้ธนาคารออมสิน สาขาผักไห่

จานวนราย
19
26
40
53
62
86

หน่วย:บาท
จานวนเงิน
6,699.00
17,705.00
18,246.00
21,187.00
25,411.00
34,846.00

286

124,094.00

หน่วย:บาท
5,413.00
รวม

5,413.00

(ลงชื่อ)............................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู ้อำนวยกำรกองคลัง

ื่ ).............................................ผู ้ตรวจสอบ
ื่ )....................
(ลงชอ
(ลงชอ
ั นะ
(นำงสำวพรพนำ บำลทิพย์)
(นำยชย
บัวอ่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

อบ

ื่ )............................................. ผู ้รับรอง
(ลงชอ

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย:บาท

แหล่งเงิน
งบประมาณ

แผนงาน
การศึกษา

งาน
หมวด
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
การศึกษา

ประเภท
ค่าอาหารเสริม(นม)

โครงการ
-

จานวนเงิน
146,250.64

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ฯ

-

200,450.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานคลัง

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ฯ

-

40,780.00

งบประมาณ

เคหะและชุมชน

บริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าตอบแทน
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ฯ

-

25,640.00

รวม

413,120.64

(ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับรอง
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
ผู ้อำนวยกำรกองคลัง
ปลัดองค์กำรบริหำรสนำยกองค์
ว่ นตำบลกุก
ฎำรบริ
ี
หำรสว่ นตำบลก

องค์กำรบริหำรสว่ นตำบลกุฎ ี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
ค่าใช้จ่ายภาษีบารุงท้องที่ 5%
ส่วนลดภาษีบารุงท้องที่ 6%
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เงินอุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย:บาท
26,514.76
431,495.00
10,204.25
12,244.95
1,207,445.92
2,639.09

รวม

1,690,543.97

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 8 เงินสะสม
หน่วย:บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557 (เงินสะสมต้นปี)
15,669,228.03
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
5,727,806.89
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสารองเงินสะสม) (1,431,951.72)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสารองเงินสะสม
4,295,855.17
รายจ่ายค้างจ่าย
0.00
ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายรอจ่าย)
90,091.00
รับเพิม่ ระหว่างปี
50,987.93
หัก จ่ายขาดเงินสะสม
(4,481,000.00)
ปรับปรุงลดยอดลูกหนี้
(6,046.60)
(50,112.50)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 (เงินสะสมปลายปี)
15,619,115.53
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.
2. ลูกหนีค้ ่าภาษี
3. ลูกหนีเ้ งินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
4. ลูกหนีอ้ นื่ ๆ
5. ทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดจากเงินกูท้ ชี่ าระหนีแ้ ล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สนิ เกิดจากเงินกูแ้ ละเจ้าหนีเ้ งินกู้ )
6. เงินสะสมทีส่ ามารถนาไปใช้ได้
รวม

0.00
110,443.66
620,000.00
5,413.00
0.00
14,883,258.87
15,619,115.53

ทัง้ นีใ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการจานวน 1,798,000.00 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป (รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 )
(ลงชือ่ )......................................................ผูร้ ายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผูอ้ านวยการกองคลัง
(ลงชือ่ )......................................................ผูต้ รวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
(ลงชือ่ ).....................................................ผูร้ ับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 8 เงินสะสม
หน่วย:บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557 (เงินสะสมต้นปี)
15,669,228.03
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
5,727,806.89
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสารองเงินสะสม) (1,431,951.72)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสารองเงินสะสม
4,295,855.17
รายจ่ายค้างจ่าย
0.00
ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายรอจ่าย)
90,091.00
รับเพิม่ ระหว่างปี
50,987.93
หัก จ่ายขาดเงินสะสม
(4,481,000.00)
ปรับปรุงลดยอดลูกหนี้
(6,046.60)
(50,112.50)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 (เงินสะสมปลายปี)
15,619,115.53
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.
2. ลูกหนีค้ ่าภาษี
3. ลูกหนีเ้ งินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
4. ลูกหนีอ้ นื่ ๆ
5. ทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดจากเงินกูท้ ชี่ าระหนีแ้ ล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สนิ เกิดจากเงินกูแ้ ละเจ้าหนีเ้ งินกู้ )
6. เงินสะสมทีส่ ามารถนาไปใช้ได้
รวม

0.00
110,443.66
620,000.00
5,413.00
0.00
14,883,258.87
15,619,115.53

ทัง้ นีใ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการจานวน 1,798,000.00 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป (รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 )
(ลงชือ่ )......................................................ผูร้ ายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผูอ้ านวยการกองคลัง
(ลงชือ่ )......................................................ผูต้ รวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
(ลงชือ่ ).....................................................ผูร้ ับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม
หมวด

ประเภท

โครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน
พร้อมรั้วสาหรับชุมชน หมู่ 4

รวม

จานวนเงินที่ได้รบั
ก่อหนี้ผูกพัน
อนุมตั ิ
1,800,000.00 1,798,000.00

1,800,000.00 1,798,000.00

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

ยังไม่ได้ก่อหนี้

-

1,798,000.00

-

-

1,798,000.00

-

่ นตาบลกุฎ ี อาเภอผ ักไห่ จ ังหว ัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารสว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ิ้ สุดว ันที่ 30 ก ันยายน 2558
สาหร ับปี สน
หมายเหตุ 17 เงินทุนสารองเงินสะสม
หมวด

ประเภท

โครงการ

-

-

-

รวม

จานวนเงินที่
้ ูกพเันบิกจ่ายแล้ว คงเหลือย ังไม่ได้กอ
ก่อหนีผ
่ หนี้
ได้ร ับอนุม ัติ
-

-

-

-

-

-

ก่อหนี้

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 9 เงินทุนสารองเงินสะสม

หน่วย:บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557
บวก 25 % ของรำยรับจริงสูงกว่ำรำยจ่ำยจริง

12,606,025.84
1,431,951.72

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558

14,037,977.56

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รำยงำน
(นำงรุ่งนภำ พรมโลกำ)
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำงสำวพรพนำ บำลทิพย์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกุฎี

(ลงชื่อ).................................................ผู้รับรอง
(นำยชัยนะ บัวอ่อน)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกุฎี

ดพระนครศรีอยุธยา
งการเงิน
2558

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ..งบกลาง..
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

งบ
งบกลาง

หมวด

แหล่งเงิน

งบกลาง

ประมาณการ

งบประมาณ

งบกลาง

317,810.00

เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์

รวม
(ลงชื่อ)............................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง

4,850,600.00

317,810.00
(ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

245,235.00

5,095,835.00

รวม
245,235.00
4,850,600.00
5,095,835.00

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...บริหารงานทั่วไป...
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

(ลงชื่อ).......................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง

แหล่งเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ

ประมาณการ
2,916,720.00
3,146,710.00
463,240.00
2,902,160.00
568,000.00
267,000.00
321,490.00
30,000.00
10,615,320.00

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

งานบริหารงานคลัง

2,916,720.00
2,413,278.00
271,250.00
1,053,592.88
528,304.25
259,083.77
318,590.00
30,000.00
7,790,818.90

-

379,510.00
65,280.00
9,800.00
454,590.00

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

รวม
2,916,720.00
2,792,788.00
336,530.00
1,063,392.88
528,304.25
259,083.77
318,590.00
30,000.00
8,245,408.90

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การศึกษา...
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

งบ
งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

แหล่งเงิน

ประมาณการ

งบประมาณ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
งบประมาณ

งบประมาณ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา
พรมโลกา)

183,600.00
40,000.00
54,000.00
494,600.00
39,500.00
708,000.00
1,519,700.00

งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
237,110.00
51,260.00
373,828.24
39,500.00
614,000.00
1,315,698.24

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
-

34,000.00
34,000.00

รวม
-

237,110.00
51,260.00
373,828.24
34,000.00
39,500.00
614,000.00
1,349,698.24

(ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)............................................ผู้รับรอง
ั นะ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
(นายชย
บัวอ่อน)
ผู ้อานวยการกองคลั
ปลัดองค์งการบริหารสว่ นตาบลกุฎ ี
นายกองค์การบริหารสว่

องค์การบริหารสว่ นตาบลกุฎ ี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สาธารณสุข...
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

(ลงชื่อ).......................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง

แหล่งเงิน

งบประมาณ

งบประมาณ

ประมาณการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

46,000.00
180,000.00
226,000.00

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่นตาบลกุฎี

-

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
90,000.00
90,000.00

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
-

(ลงชื่อ)............................................ผู้รับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

รวม
90,000.00
90,000.00

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...เคหะและชุมชน...
ตังแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

แหล่งเงิน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
อุดหนุนพัฒนาประเทศ

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)

ประมาณการ
316,170.00
50,000.00
31,000.00
329,000.00
92,000.00
1,257,000.00

2,075,170.00

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชม
296,294.00
25,640.00
272,183.30
92,000.00
224,000.00
-

575,000.00
2,862,000.00
923,000.00

244,900.00

910,117.30

4,360,000.00

244,900.00

งานไฟฟ้าถนน
-

งาน
สวนสาธารณะ
-

-

งานบาบัด
นาเสีย
-

-

-

รวม
296,294.00
25,640.00
272,183.30
92,000.00
1,043,900.00
2,862,000.00
923,000.00
5,515,017.30

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับรอง
ั นะ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
(นายชย
บัวอ่อน)
ผู ้อานวยการกองคลั
ปลังดองค์การบริหารสว่ นตาบลกุฎ ี
นายกองค์การบริหารสว่ นตาบลกุฎ ี

ตาบลกุฎ ี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สร้างความเข้มแข็งของชุมชน...
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

(ลงชื่อ)........................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง

แหล่งเงิน

งบประมาณ
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์

งานบริหารทั่วไป
ประมาณการ
เกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชม
20,000.00
20,000.00
-

(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
24,000.00
24,000.00

(ลงชื่อ)............................................ผู้รายงาน
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

รวม
24,000.00
24,000.00

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

(ลงชื่อ).......................................ผู้รายงาน
(นางรุง่ นภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง

แหล่งเงิน

งบประมาณ

ประมาณการ
50,000.00
150,000.00
200,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

งานกีฬาและ
นันทนาการ
90,000.00
90,000.00

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
60,000.00
60,000.00

งานวิชาการ
วางแผน
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
-

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

-

รวม
150,000.00
150,000.00

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุฎี อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการด้าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การเกษตร...
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

(ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
ผู้อานวยการกองคลัง

แหล่งเงิน

งบประมาณ

ประมาณการ

งานส่งเสริมการเกษตร

26,000.00
26,000.00

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

24,999.48
24,999.48

งานอนุรกั ษ์แหล่งน้า
และป่าไม้
-

รวม
24,999.48
24,999.48

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับรอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานทีจ่ ่ายจากเงินสะสม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
แผนงาน
งบ

งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

บริหาร
งาน
ทัว่ ไป

การศึกษา

สาธารณสุข

เคหะและ
ชุมชน

สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

การ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

การเกษตร
การ

งบกลาง

4,481,000.00

-

-

-

4,481,000.00

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รายงาน (ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)
ผู้อานวยการกองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

-

-

-

-

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รบั รอง
(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

รวม

4,481,000.00
4,481,000.00

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
แผนงาน
งบ

หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
งบดาเนินการ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
รวม

บริหาร
งาน
ทั่วไป

การรักษา
ความ
สงบภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

เคหะและ
ชุมชน

สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

การ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การเกษตร
การ

การ
พาณิชย์

งบกลาง

งบบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
แผนงาน
งบ

หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
งบดาเนินการ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
รวม

บริหาร
งาน
ทั่วไป

การรักษา
ความ
สงบภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

เคหะและ
ชุมชน

สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

การ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การเกษตร
การ

การ
พาณิชย์

งบกลาง

งบบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

