
 



ท่ี วันเดือนป รหัสครุภัณท รายละเอียด จํานวน ราคา/หนวย ราคารวม วิธีท่ีไดมา ใชประจําท่ี หมายเหตุ

1  8 ก.ย.59 417-59-0004 เครื่องถายเอกสาร 1 209,950.00     209,950.00     ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

2  15 ก.ย. 59 406-59-0056-0057 ตูเก็บเอกสารชนิด 20 ชอง 2 4,000.00         8,000.00        ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

3  16 ก.ย. 59 406-59-0058 ตูเก็บเอกสารชนิด 40 ชอง 1 6,000.00         6,000.00        ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

4  20 ก.ย. 59 406-59-0059 ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 1 6,500.00         6,500.00        ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

5  20 ก.ย. 59 406-59-0060-0061 ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 4,500.00         9,000.00        ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

6  20 ก.ย. 59 406-59-0062 ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ 1 4,500.00         4,500.00        ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

7 22 ก.ย.59 401-59-2119-2122 เกาอี้เบาะนวมแบบมีพนักพิงแขน 4 2,800.00         11,200.00       ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

8 29-ธ.ค.-58 464-59-0033-0037 เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 2,500.00         12,500.00       ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

9 13-ก.ย.-59 461-59-0002 เครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่ 1 36,000.00       36,000.00       ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

พรอมเสาสงสัญญาณ

10 19 ส.ค.59 485-59-0007 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 2 9,500.00         19,000.00       ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

11 19-ส.ค.-59 456-59-0004 โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 1 9,000.00         9,000.00        ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

12  23-ส.ค.-59 005-59-0001 รถบรรทุกขยะ 6ลอ 6ตัน แบบอัดทาย 1 2,295,000.00   2,295,000.00  e-Auction อบต.ดงเย็น งบประมาณ

13  14-พ.ค.-58 005-58-0003 ร้ัว อบต.ดงเย็น 1 462,000.00      462,000.00      สอบราคา อบต.ดงเย็น เงินสะสม

14 15-ก.ย.-58 005-58-0004 อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.7 1 1,524,000.00    1,524,000.00   สอบราคา อบต.ดงเย็น เงินอุดหนุน

15 23-ก.พ.-59 005-59-0005 อาคาร อปพร.อบต.ดงเย็น 1 461,000.00      461,000.00      สอบราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

16  10  มิ.ย. 59 185-59-0003 ปายประชาสัมพันธ (หนาอบต.) 1 41,000.00       41,000.00       ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

17   14 ก.ค. 59 185-59-0004 บอรดประชาสัมพันธ (หนาเสาธง) 1 51,000.00        51,000.00       ตกลงราคา อบต.ดงเย็น งบประมาณ

5,165,650.00  

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดประกอบงบทรัพยสิน

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559

                        (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                     (นายพงษศิริ  ปองปาน)                                               (นายทรงศิลป  หันประดิษฐ)                           

                           ผูอํานวยการกองคลัง                                      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น



หมายเหตุ

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 23,646,085.00     

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 24,175,265.15       

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 4 1,574,109.50        

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 570,000.00           

ลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่ 6,611.81              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 26,325,986.46     

สินทรัพยไมหมุนเวียน -                    

รวมสินทรัพย 26,325,986.46     

ทุนทรัพยสิน 2 23,646,085.00     

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 5 1,717,000.00        

เงินรับฝาก 6 1,874,146.98        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,591,146.98       

หน้ีสินไมหมุนเวียน -                    

รวมหน้ีสิน 3,591,146.98       

เงินสะสม

เงินสะสม 7 10,582,798.77       

เงินทุนสํารองเงินสะสม 7 12,152,040.71       

รวมเงินสะสม 22,734,839.48     

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 26,325,986.46     

(นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ) (นายพงษศิริ     ปองปาน)      (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

    ผูอํานวยการกองคลัง         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2559



หมายเหตุ  2  งบทรัพยสิน

ชื่อ จํานวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย

 1.  อาคาร 11,977,436.00    ก.  รายได 17,086,130.00    

 2.  หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 70,000.00          ข.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,015,115.00      

 3.  หอถังเก็บนํ้า 21,375.00          ค.  เงินสะสม 3,544,840.00      

 4.  โรงจอดรถ 903,000.00         

 5.  หองนํ้า - หองสวม 36,000.00          

 6.  ปายประชาสัมพันธ 116,090.00         

ข. สังหาริมทรัพย

 1.  ยานพาหนะและขนสง 5,954,700.00      

 2.  เครื่องใชสํานักงาน 2,040,384.00      

 3.  การโยธา 162,700.00         

 4.  งานทั่วไป 326,000.00         

 5.  ไฟฟาวิทยุ 686,800.00         

 6.  การเกษตร 12,500.00          

 7.  งานบานงานครัว 195,300.00         

 8.  โฆษณาและเผยแพร 154,700.00         

 9.  คอมพิวเตอร 442,100.00         

 10. ดนตรีและนาฎศิลป 98,000.00          

 11.  อื่น ๆ 449,000.00         

รวม 23,646,085.00   รวม 23,646,085.00   

(นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)             (นายพงษศิริ     ปองปาน)              (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

  ผูอํานวยการกองคลัง             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น      นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

แหลงท่ีมาของทรัพยสินท้ังหมด

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ประเภททรัพยสิน ราคาทรัพยสิน



หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด -                      

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.       ออมทรัพย เลขที่ 016052607118 7,910,640.32         

                     ออมทรัพย เลขที่ 016052808736 256,361.89           

ธนาคารกรุงไทย   ออมทรัพย เลขที่ 982-2-27322-3 6,578,182.59         

                     ประจํา เลขที่  443-2-02833-5 5,030,521.82         

ธนาคารออมสิน   ออมทรัพย  เลขที่ 02-007-5-08351-7 4,399,558.53         

รวม 24,175,265.15     

หมายเหตุ  4  รายไดจากรัฐบาลคางรับ

เงินอุดหนุนคาตอบแทนผูดูแลเด็กปงบประมาณ  2557 295,284.50           

เงินอุดหนุนคาตอบแทนผูดูแลเด็กปงบประมาณ  2558 1,485.00               

เงินอุดหนุนคาตอบแทนผูดูแลเด็กปงบประมาณ  2559 42,800.00             

เงินอุดหนุนเงินสมทบประกันสังคมปงบประมาณ  2559 2,140.00               

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการปงบประมาณ  2558 134,400.00           

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการปงบประมาณ  2559 276,000.00           

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุปงบประมาณ  2559 822,000.00           

รวม 1,574,109.50       

(นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                 (นายพงษศิริ     ปองปาน)                (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

  ผูอํานวยการกองคลัง                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น       นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559



หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม ณ   1   ตุลาคม  2558 14,323,642.85  

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 4,155,266.56  

หัก เงินทุนสํารองเงินสะสมป 2558 1,038,816.64  

บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหัก

เงินทุนสํารองเงินสะสมป 2558 3,116,449.92  

เงินเหลือจายรายจายคางจาย 412,746.00     

รับคืนเงินงบประมาณป  2556 12,000.00      3,541,195.92    

หัก จายขาดเงินสะสม 7,282,040.00    

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน   2559 10,582,798.77 

เงินสะสม ณ 30  กันยายน  2559  ประกอบดวย

ลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่ 6,611.81          

เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 10,576,186.96   

10,582,798.77 

(นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                 (นายพงษศิริ     ปองปาน)                (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

  ผูอํานวยการกองคลัง                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น       นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559



รายละเอียดแนบทายผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

จํานวนเงินท่ี จํานวนเงิน

ไดรับอนุมัติ เบิกจาย

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร 210,000.00     209,950.00     

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน และบานทึบ 13,500.00       13,500.00       

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเสื้อผา 6,500.00         6,500.00         

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 40  ชอง 6,000.00         6,000.00         

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้นวม 11,200.00       11,200.00       

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 20  ชอง 8,000.00         8,000.00         

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เครื่องรับสงวิทยุประจําที่ 28000 11,000.00       

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เครื่องรับสงวิทยุมือถือ 12,500.00       12,500.00       

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา ชุดเสาวิทยุ 25,000.00       25,000.00      

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา ทีวีแอลอีดี 9,000.00         9,000.00         

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญา 19,000.00       19,000.00       

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถเก็บบบรทุกขยะ 2,300,000.00   2,295,000.00   

2,648,700.00 2,626,650.00 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

สําหรับสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559

รวม

หมวด ประเภท โครงการ



รายละเอียดแนบทายผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ  หมวดคาครุภัณฑ

จํานวนเงินท่ี จํานวนเงิน

ไดรับอนุมัติ เบิกจาย

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร 210,000.00     209,950.00     

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน และบานทึบ 13,500.00       13,500.00       

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเสื้อผา 6,500.00         6,500.00         

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 40  ชอง 6,000.00         6,000.00         

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้นวม 11,200.00       11,200.00       

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 20  ชอง 8,000.00         8,000.00         

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เครื่องรับสงวิทยุประจําที่ 28000 11,000.00       

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เครื่องรับสงวิทยุมือถือ 12,500.00       12,500.00       

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา ชุดเสาวิทยุ 25,000.00       25,000.00      

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา ทีวีแอลอีดี 9,000.00         9,000.00         

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญา 19,000.00       19,000.00       

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถเก็บบบรทุกขยะ 2,300,000.00   2,295,000.00   

2,648,700.00 2,626,650.00 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

สําหรับสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559

รวม

หมวด ประเภท โครงการ



หมายเหตุ 8  รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 7  เงินสะสม

จํานวนเงินท่ีไดรับ

อนุมัติ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4  ซอยนํ้าแซบ 121,000.00        76,400.00      -             76,400.00      -              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5  ซอยนํ้าแซบ 128,000.00        74,900.00      -             74,900.00      -              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางตลาดชุมชนบานปาเปา 600,000.00        530,000.00     -             530,000.00    -              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบาย คสล. หมูที่  4 580,000.00        441,900.00     -             441,900.00    -              

1,429,000.00    1,123,200.00 -            1,123,200.00 -            

(นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

   ผูอํานวยการกองคลัง                                  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                     นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2558

รวม

หมวด ประเภท โครงการ กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหน้ี



หมายเหตุ  6   เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ  ที่จาย 67,216.80       

คาใชจายในการจัดเก็บภาษี 5 % 21,126.85       

สวนลดในการจัดเก็บภาษี 6 % 13,135.02       

เงินมัดจําประกันสัญญา 612,142.00     

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 825,575.52     

เงินอุดหนุนโครงการคายเยาวชนปงบประมาณ  2556  รอสงคืน  300.00           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพัฒนาครอบครัวปงบประมาณ 2555 รอสงคืน  20,000.00       

เงินรับฝากชําระหน้ีธนาคารออมสิน 88,320.79       

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุปงบประมาณ  2558  รอสงคืน 217,000.00     

เงินอุดหนุนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรปงบประมาณ  2558 รอสงคืน 5,370.00         

เงินอุดหนุนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรปงบประมาณ  2559 รอสงคืน 3,960.00         

รวม 1,874,146.98 

              (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                              (นายพงษศิริ     ปองปาน)              

                  ผูอํานวยการกองคลัง                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น      

             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559



หมายเหตุ 5 รายจายคางจาย

เหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย 6,000.00         

งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาหนวยกูชีพกูภัย 6,000.00         

งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาหนวยกูชีพกูภัย 6,000.00         

งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาหนวยกูชีพกูภัย 6,000.00         

งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาหนวยกูชีพกูภัย 6,000.00         

งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาหนวยกูชีพกูภัย 6,000.00         

งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาหนวยกูชีพกูภัย 6,000.00         

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 222,000.00     

รานคาชุมชนถึงหลังตลาดสดบานดงเย็น

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 210,000.00     

ซอยบานนายเลิศ ผาเขาบวช ถึงนายคํา จันทะแมด

งบประมาณ บานดงสงา  

เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 222,000.00     

งบประมาณ บานปาเปาทอง หมูที่ 8

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559



   -2-

เหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน 196,000.00     

บานนางจันทรเพ็ญบานปาเปา หมูที่ 2

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง 208,000.00     

โรงเรียนบานดงแสนสุข หมูที่ 3

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขางวัด 224,000.00     

ประสิทธิธรรม บานดงสวรรค หมูที่ 5

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน 223,000.00     

นายปาน ถึงหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนชัยศิลป

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย 170,000.00     

วังเดือนหา บานปาเปานอย หมูที่ 6

1,717,000.00  

(นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                         (นายพงษศิริ     ปองปาน)                                    (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

    ผูอํานวยการกองคลัง                                        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                          นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

รวม           (-หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-)



บริหารงาน การรักษา การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป ความ ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรม

สงบภายใน ของชุมชน นันทนาการ

รายจาย

งบบุคลากร เงินเดือนการเมือง งบประมาณ 2,113,160.00    2,113,160.00     

เงินเดือนประจํา งบประมาณ 3,809,770.00    343,280.00      797,809.00      4,950,859.00     

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 86,600.00        27,485.00       114,085.00        

คาใชสอย งบประมาณ 1,569,678.35    353,840.00     373,475.00      499,500.00     61,440.00       219,500.00        225,851.00     3,303,284.35     

คาวัสดุ งบประมาณ 412,897.00      199,750.00     1,430,429.16   28,800.00      272,798.00      85,070.00      6,280.00     2,436,024.16     

สาธารณูปโภค งบประมาณ 267,162.57      267,162.57        

คาครุภัณฑ งบประมาณ 2,607,450.00    8,000.00         11,200.00       2,626,650.00     

คาที่ดินและส่ิงกอสราง งบประมาณ -                 1,785,900.00   1,785,900.00     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 110,000.00      3,502,000.00   60,000.00      70,000.00         80,000.00      150,000.00  3,972,000.00     

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 731,075.00   731,075.00        

10,976,717.92 553,590.00    5,657,184.16  588,300.00    2,956,632.00  289,500.00       390,921.00    156,280.00 731,075.00  22,300,200.08   

(นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

    ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

แผนงาน

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี   30  กันยายน  2559

รวม

งบ หมวด แหลงเงิน รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ 2,139,120.00        2,113,160.00            2,113,160.00       

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 4,719,840.00        2,565,790.00            1,243,980.00          3,809,770.00       

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 280,000.00           80,900.00                5,700.00                86,600.00            

คาใชสอย งบประมาณ 1,744,800.00        1,431,248.35            138,430.00             1,569,678.35       

คาวัสดุ งบประมาณ 457,000.00           333,931.00               78,966.00              412,897.00          

สาธารณูปโภค งบประมาณ 328,000.00           267,162.57               267,162.57          

คาครุภัณฑ งบประมาณ 2,629,500.00        2,601,450.00            6,000.00                2,607,450.00       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                      -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 110,000.00           110,000.00               110,000.00          

รวม 12,408,260.00     9,503,641.92          1,473,076.00         10,976,717.92    

                    (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                        ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานปองกันภัยฝายพลเรือน รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาใชสอย งบประมาณ 413,000.00               353,840.00                 353,840.00              

คาวัสดุ งบประมาณ 200,000.00               199,750.00                 199,750.00              

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 5,000.00                   -                            -                         

รวม 618,000.00              553,590.00               553,590.00            

                (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                    ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานรักษาความสงบภายใน

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาใชสอย งบประมาณ 582,000.00            499,500.00                            499,500.00            

คาวัสดุ งบประมาณ 100,000.00            28,800.00                              28,800.00              

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 120,000.00            60,000.00                              60,000.00              

รวม 802,000.00           588,300.00                         588,300.00          

                (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                    ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาใชสอย งบประมาณ 269,500.00                219,500.00                   219,500.00               

คาวัสดุ

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 98,200.00                  70,000.00                     70,000.00                

รวม 367,700.00              289,500.00                 289,500.00             

                    (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                        ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559

งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงนํ้า รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ งบประมาณ 50,000.00             6,280.00                -                              6,280.00             

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 15,000.00             100,000.00            50,000.00                     150,000.00          

รวม 65,000.00           106,280.00           50,000.00                  156,280.00        

                    (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                        ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะฯ ไฟฟาและถนน รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 1,001,690.00        797,809.00                  797,809.00            

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 80,000.00             27,485.00                   27,485.00              

คาใชสอย งบประมาณ 110,000.00           61,440.00                   61,440.00              

คาวัสดุ งบประมาณ 360,000.00           272,798.00                  272,798.00            

สาธารณูปโภค งบประมาณ -                      -                             -                       

คาครุภัณฑ งบประมาณ 11,200.00             11,200.00                   11,200.00              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 1,827,950.00        -                             1,785,900.00        1,785,900.00         

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                      -                             -                       

รวม 3,390,840.00       1,170,732.00             1,785,900.00       2,956,632.00        

                    (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                        ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 532,440.00           343,280.00                       343,280.00            

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 56,000.00            -                                  -                       

คาใชสอย งบประมาณ 604,000.00           373,475.00                       373,475.00            

คาวัสดุ งบประมาณ 1,642,400.00        39,022.00                         1,391,407.16           1,430,429.16         

สาธารณูปโภค -                       

คาครุภัณฑ 8,000.00              8,000.00                           8,000.00               

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 3,540,000.00        3,502,000.00           3,502,000.00         

รวม 6,382,840.00      763,777.00                     4,893,407.16         5,657,184.16        

                    (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                        ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานกีฬาและนันทนาการ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาใชสอย งบประมาณ 320,000.00               225,851.00                       225,851.00                 

คาวัสดุ งบประมาณ 100,000.00               85,070.00                         85,070.00                   

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 80,000.00                80,000.00                         80,000.00                   

รวม 500,000.00             390,921.00                    390,921.00               

                    (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                        ผูอํานวยการกองคลัง                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 1,142,730.00                731,075.00                    731,075.00             

รวม 1,142,730.00              731,075.00                 731,075.00           

                    (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                              (นายพงษศิริ     ปองปาน)                             (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                        ผูอํานวยการกองคลัง                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559



บริหารงาน การรักษา การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป ความ ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรม

สงบภายใน ของชุมชน นันทนาการ

รายจาย

งบบุคลากร เงินเดือนฝายการเมือง -                

เงินเดือนฝายประจํา -                

งบดําเนินการ คาตอบแทน -                

คาใชสอย -                

คาวัสดุ 497,000.00    497,000.00      

สาธารณูปโภค -                

คาครุภัณฑ -                

คาที่ดินฯ 6,785,040.00  6,785,040.00    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                

งบกลาง งบกลาง -                

รวม -            -             -             -             7,282,040.00  -          -             -           -          7,282,040.00    

                         (นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ)                                  (นายพงษศิริ     ปองปาน)                                (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

                            ผูอํานวยการกองคลัง                                  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                        นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินสะสม

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558   ถึงวันท่ี   30  กันยายน  2559

แผนงาน

งบ หมวด รวม



ประมาณ รวม

การ เงินงบ บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ประมาณ ทั่วไป สงบภายใน ชุมชน เขมแข็ง ฯ วัฒนธรรม ฯ

รายจาย

งบกลาง 1,142,730.00       731,075.00          -                 -               -               -               -                -                -                -               731,075.00      

เงินเดือนฝายการเมือง 2,139,120.00       2,113,160.00       2,113,160.00    -               -               -               -                -                -                -               -                

เงินเดือนฝายประจํา 6,253,970.00       4,950,859.00       3,809,770.00    -               343,280.00     -               797,809.00     -                -                -               -                

คาตอบแทน 416,000.00          114,085.00          86,600.00        -               -               -               27,485.00       -                -                -               -                

คาใชสอย 4,043,300.00       3,303,284.35       1,569,678.35    353,840.00    373,475.00     499,500.00     61,440.00       219,500.00     225,851.00      -               -                

คาวัสดุ 2,909,400.00       2,436,024.16       412,897.00       199,750.00    1,430,429.16   28,800.00      272,798.00     -                85,070.00       6,280.00        -                

สาธารณูปโภค 328,000.00          267,162.57          267,162.57       -               -               -               -                -                -                -               -                

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ1) 2,648,700.00       2,626,650.00       2,607,450.00    -               8,000.00        -               11,200.00       -                -                -               -                

คาที่ดินฯ (หมายเหตุ2) 1,827,950.00       1,785,900.00       -                 -               -               -               1,785,900.00   -                -                -               -                

เงินอุดหนุน 4,103,200.00       3,972,000.00       110,000.00       -               3,502,000.00   60,000.00      -                70,000.00       80,000.00       150,000.00     -                

รวม 25,812,370.00      22,300,200.08      10,976,717.92   553,590.00    5,657,184.16   588,300.00     2,956,632.00   289,500.00     390,921.00      156,280.00     731,075.00      

รายรับ

หมวดภาษีอากร 46,000.00           91,377.83           

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ฯ 23,000.00           248,466.70          

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 200,000.00          160,011.36          

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 100,000.00          93,650.00           

หมวดภาษีจัดสรร 15,199,000.00      16,555,750.75      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,236,100.00      9,306,210.00       

รวมรายรับ 26,804,100.00      26,455,466.64      

รายรับสูงกวารายจาย 4,155,266.56      

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2558   ถึงวันที่   30  กันยายน  2559

แผนงาน

งบ



ประมาณ รวม

การ เงินงบ บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ประมาณ ทั่วไป สงบภายใน ชุมชน เขมแข็ง ฯ วัฒนธรรม ฯ

รายจาย

งบกลาง 1,142,730.00       731,075.00        -                  -              -                -               -                -              -                -               731,075.00     

เงินเดือนฝายการเมือง 2,139,120.00       2,113,160.00      2,113,160.00     -              -                -               -                -              -                -               -               

เงินเดือนฝายประจํา 6,253,970.00       4,950,859.00      3,809,770.00     -              343,280.00      -               797,809.00      -              -                -               -               

คาตอบแทน 416,000.00         114,085.00        86,600.00         -              -                -               27,485.00       -              -                -               -               

คาใชสอย 4,043,300.00       3,303,284.35      1,569,678.35     353,840.00    373,475.00      499,500.00    61,440.00       219,500.00    225,851.00     -               -               

คาวัสดุ 2,909,400.00       2,933,024.16      412,897.00       199,750.00    1,430,429.16   28,800.00      769,798.00      -              85,070.00       6,280.00        -               

สาธารณูปโภค 328,000.00         267,162.57        267,162.57       -              -                -               -                -              -                -               -               

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ1) 2,648,700.00       2,626,650.00      2,607,450.00     -              8,000.00         -               11,200.00       -              -                -               -               

คาที่ดินฯ (หมายเหตุ2) 1,827,950.00       8,570,940.00      -                  -              -                -               8,570,940.00   -              -                -               -               

เงินอุดหนุน 4,103,200.00       3,972,000.00      110,000.00       -              3,502,000.00   60,000.00      -                70,000.00      80,000.00       150,000.00     -               

รวม 25,812,370.00     29,582,240.08    10,976,717.92   553,590.00    5,657,184.16   588,300.00    10,238,672.00  289,500.00    390,921.00     156,280.00     731,075.00     

หมวดภาษีอากร 46,000.00           91,377.83          

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ฯ 23,000.00           248,466.70        

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 200,000.00         160,011.36        

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 100,000.00         93,650.00          

หมวดภาษีจัดสรร 15,199,000.00     16,555,750.75    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,236,100.00     9,306,210.00      

รวมรายรับ 26,804,100.00    26,455,466.64   

รายรับสูงกวารายจาย (3,126,773.44)

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ  และเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2557   ถึงวันที่   30  กันยายน  2558
แผนงาน

งบ



รหัสบัญชี เดบิต เครดิต

เงินฝากธนาคาร  ธกส.  ออมทรัพย เลขที่ 016052607118 111201 7,910,640.32      

ออมทรัพย เลขที่ 016052808736 111201 256,361.89         

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย เลขที่ 982-2-27322-3 111201 6,578,182.59      

ประจํา เลขที่  443-2-02833-5 111202 5,030,521.82      

เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย  เลขที่ 02-007-5-08351-7 111201 4,399,558.53      

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 110611 1,574,109.50      

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 110612 570,000.00         

ลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่ 110602 6,611.81            

เงินรับฝาก 230199 1,874,146.98    

รายจายคางจาย 210402 1,717,000.00    

เงินสะสม 310000 10,582,798.77  

เงินทุนสํารองเงินสะสม 320000 12,152,040.71  

26,325,986.46   26,325,986.46 

      (นายพงษศิริ     ปองปาน)

                ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

           (นายทรงศิลป    หันประดิษฐ)

      นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

งบทดลองหลังปดบัญชี

ณ  วันท่ี   30  กันยายน   2559

รายการ

             (นางสาวมัลลิกา    วรรณพันธ)



เดบิท เครดิต เดบิท เครดิต เดบิท เครดิต

ธกส.       ออมทรัพย เลขที่ 016052607118 111201 7,910,640.32      7,910,640.32           

             ออมทรัพย เลขที่ 016052808736 111201 256,361.89         256,361.89             

กรุงไทย   ออมทรัพย เลขที่ 982-2-27322-3 111201 6,578,182.59      6,578,182.59           

             ประจํา เลขที่  443-2-02833-5 111202 5,030,521.82      5,030,521.82           

ออมสิน   ออมทรัพย  เลขที่ 02-007-5-08351-7 111201 4,399,558.53      4,399,558.53           

ลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่ 110602 6,611.81            6,611.81                

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 110611 1,574,109.50      1,574,109.50           

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 110612 570,000.00         570,000.00             

งบกลาง 511000 8,735,995.00      8,735,995.00         

เงินเดือนและคาจางประจํา 520000 9,525,139.00      9,525,139.00         

คาตอบแทน 531000 152,025.00         152,025.00           

คาใชสอย 532000 3,368,284.35      3,368,284.35         

คาวัสดุ 533000 2,776,024.16      2,776,024.16         

คาสาธารณูปโภค 534000 267,162.57         267,162.57           

คาครุภัณฑ 541000 2,626,650.00      2,626,650.00         

คาที่ดินและส่ิงกอสราง 542000 1,785,900.00      1,785,900.00         

เงินอุดหนุน 560000 3,972,000.00      3,972,000.00         

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

กระดาษทําการ

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2559

งบทดลอง ใบผานรายการบัญชีทั่วไป งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ รหัสบัญชี ณ วันที่  30  กันยายน 2559 (ปดบัญชี) ณ วันที่  30  กันยายน  2559
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เดบิท เครดิต เดบิท เครดิต เดบิท เครดิต

เงินรายรับ 400000 37,364,446.64     37,364,446.64        

เงินรับฝาก 230100 1,874,146.98       1,874,146.98          

รายจายคางจาย 210402 1,717,000.00       1,717,000.00          

เงินสะสม 300000 7,466,348.85       3,116,449.92         10,582,798.77        

เงินทุนสํารองเงินสะสม 320000 11,113,224.07     1,038,816.64         12,152,040.71        

รวมทั้งส้ิน 59,535,166.54    59,535,166.54    37,364,446.64       37,364,446.64       26,325,986.46        26,325,986.46       

(นางสาวมัลลิกา   วรรณพันธ)       (นายพงษศิริ   ปองปาน)

     ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

    (นายทรงศิลป   หันประดิษฐ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

รายการ รหัสบัญชี ณ วันที่  30  กันยายน 2559 (ปดบัญชี) ณ วันที่  30  กันยายน  2559

งบทดลอง ใบผานรายการบัญชีทั่วไป งบแสดงฐานะทางการเงิน



ประมาณการ รายรับจริง สูง (ตํ่า)

รายรับ

หมวดภาษีอากร 46,000.00         91,377.83          45,377.83

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ  ใบอนุญาต 23,000.00         248,466.70         225,466.70         

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 200,000.00       160,011.36         (39,988.64)

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 100,000.00       93,650.00          (6,350.00)

หมวดรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 15,199,000.00   16,555,750.75     1,356,750.75      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,236,100.00   9,306,210.00      (1,929,890.00)

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค -                  10,908,980.00     10,908,980.00

รวมรายรับท้ังสิ้น 26,804,100.00  37,364,446.64   10,560,346.64   

รายการ ประมาณการ โอนงบประมาณ รายจายจริง สูง (ตํ่า)

รายจาย

งบกลาง 9,260,600.00      (112,950.00) 8,735,995.00      (411,655.00)

เงินเดือนและคาจางประจํา 12,404,210.00    (1,550,000.00) 9,525,139.00      (1,329,071.00)

คาตอบแทน 503,940.00         (50,000.00) 152,025.00         (301,915.00)

คาใชสอย 3,718,500.00      389,800.00 3,368,284.35      (740,015.65)

คาวัสดุ 3,312,400.00      (63,000.00) 2,776,024.16      (473,375.84)

คาสาธารณูปโภค 288,000.00         40,000.00         267,162.57         (60,837.43)

เงินอุดหนุน 5,238,200.00      (1,135,000.00) 3,972,000.00      (131,200.00)

คาครุภัณฑ 278,500.00         2,370,200.00     2,626,650.00      (22,050.00)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,717,000.00      110,950.00       1,785,900.00      (42,050.00)

รวมรายจายท้ังสิ้น 36,721,350.00   -                 33,209,180.08   (3,512,169.92)

รายรับสูงกวารายจาย 4,155,266.56     

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

รายรับ - รายจาย   ตามงบประมาณประจําป  2559

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558   ถึงวันท่ี   30  กันยายน  2559

รายการ



รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง

รายไดจัดเก็บเอง 410000

หมวดภาษีอากร 411000

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 411001 18,000.00         25,380.00         

(2) ภาษีบํารุงทองที่ 411002 23,000.00         62,519.83         

(3) ภาษีปาย 411003 5,000.00           3,478.00           

รวม 46,000.00        91,377.83       

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 412000

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 412128 1,500.00           210.00             

คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจร 412202 1,000.00           -                  

คาปรับการผิดสัญญา 412210 15,000.00         238,256.70       

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 412301 5,000.00           10,000.00         

คาใบอนุญาตอื่น ๆ 412399 500.00             -                  

รวม 23,000.00        248,466.70      

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 413000

ดอกเบี้ย 413003 200,000.00       160,011.36       

รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ 413999 -                  

รวม 200,000.00      160,011.36      

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 415000

คาขายแบบแปลน 415004 70,000.00         55,900.00         

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 415999 30,000.00         37,750.00         

รวม 100,000.00      93,650.00       

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 420000

หมวดภาษีจัดสรร 421000

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 421001 -                  371,364.52       

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 421002 7,500,000.00     7,783,593.75     

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 421004 2,700,000.00     2,732,782.89     

                                                     องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                            

รายรับจริงประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2559



รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 85,000.00         102,181.95       

ภาษีสุรา 421006 1,200,000.00     1,393,159.75     

ภาษีสรรพสามิต 421007 2,500,000.00     2,996,698.13     

คาภาคหลวงแร 421012 57,000.00         41,402.27         

คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 421013 300,000.00       213,674.29       

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลผลกฎหมายที่ดิน 421015 850,000.00       920,253.00       

คาธรรมเนียมและคาใชจายนํ้าบาดาล 421017 7,000.00           -                  

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 421999 -                  640.20             

รวม 15,199,000.00  16,555,750.75  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 430000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 431000

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 431002 11,236,100.00   9,306,210.00     

รวม 11,236,100.00  9,306,210.00   

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 440000

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 441000

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองฯ 441001 10,908,980.00   

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหนวยงานอื่น 441002

รวม -                 10,908,980.00  

รวมท้ังสิ้น 26,804,100.00  37,364,446.64  
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หมายเหตุ   ลูกหน้ีคาภาษี 

ประเภทลูกหน้ี ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่ 2559 108 6,611.81              

หมายเหตุ  ลูกหน้ีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ช่ือ - สกุล    ผูยืม จํานวนเงิน

นายสงา   วรรณราม กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 20,000.00            

นายคงเดช   แกวเกิด กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 30,000.00            

นายบุญชู   อุดมพร กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 40,000.00            

นายประจักษ   ผาขาวบวช กลุมเลี้ยสุกร 60,000.00            

นายคําพอง  วัลระพฤษ กลุมเลี้ยงโคพื้นเมือง 100,000.00          

นายจําเนียร  ไชยคุณ กลุมตัดเย็บเสื้อผา 10,800.00            

นายบุญมี   กุลภา กลุมเลี้ยงปลาบอซีเมนต 9,000.00              

นายทองหลอ  คําภูนิจ กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง 15,000.00            

นางวาสนา  วิชาโคตร กลุมทําขนมครองแครง 18,000.00            

นางคณิต  ทรงชา กลุมเลี้ยงปลาดุก 18,000.00            

นายฟรี   ศรีสมรักษ กลุมเลี้ยงสุกรขุน 10,000.00            

นายสมร   เนืองมัจฉา กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 20,000.00            

นายดวงจันทร   พระราช กลุมเพาะเห็ดนางฟา 20,000.00            

นายคําพูน  แกวประกอบ กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 19,200.00            

นายมณี  ปญญาสิทธ์ิ กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 16,000.00            

นายเอี่ยม  เลียงการ กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 24,000.00            

นายสามารถ  ศรีวิลาศ กลุมทํานาปรัง 16,000.00            

นายสงบ   บุญมี กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 24,000.00            

นายเสงี่ยม   ศรีสม กลุมผลิตอาหารสัตว 100,000.00          

570,000.00         รวมเปนเงิน

โครงการที่ยืม

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559



ประมาณ รวมจายจาก รวมจายจาก รวม

การ เงินงบ เงินอุดหนุน เงินงบ บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ประมาณ ระบุประสงค ประมาณ ท่ัวไป สงบภายใน ชุมชน เขมแข็ง ฯ วัฒนธรรม ฯ

/เฉพาะกิจ

รายจาย

งบกลาง 1,142,730.00       731,075.00        8,004,920.00    8,735,995.00       -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                  -                   8,735,995.00        

เงินเดือนฝายการเมือง 2,139,120.00       2,113,160.00      -                  2,113,160.00       2,113,160.00     -                 -                 -                 -                    -                    -                  -                   -                      

เงินเดือนฝายประจํา 6,253,970.00       4,950,859.00      2,461,120.00    7,411,979.00       3,809,770.00     -                 2,804,400.00   -                 797,809.00         -                    -                  -                   -                      

คาตอบแทน 416,000.00         114,085.00        37,940.00        152,025.00         86,600.00         -                 37,940.00       -                 27,485.00          -                    -                  -                   -                      

คาใชสอย 4,043,300.00       3,303,284.35      65,000.00        3,368,284.35       1,569,678.35     353,840.00      373,475.00      499,500.00      61,440.00          284,500.00         225,851.00       -                   -                      

คาวัสดุ 2,909,400.00       2,436,024.16      340,000.00       2,776,024.16       412,897.00       199,750.00      1,770,429.16   28,800.00        272,798.00         -                    85,070.00         6,280.00           -                      

สาธารณูปโภค 328,000.00         267,162.57        -                  267,162.57         267,162.57       -                 -                 -                 -                    -                    -                  -                   -                      

คาครุภัณฑ 2,648,700.00       2,626,650.00      -                  2,626,650.00       2,607,450.00     -                 8,000.00         -                 11,200.00          -                    -                  -                   -                      

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,827,950.00       1,785,900.00      -                  1,785,900.00       -                  -                 -                 -                 1,785,900.00      -                    -                  -                   -                      

เงินอุดหนุน 4,103,200.00       3,972,000.00      -                  3,972,000.00       110,000.00       -                 3,502,000.00   60,000.00        -                    70,000.00           80,000.00         150,000.00        -                      

รวม 25,812,370.00     22,300,200.08    10,908,980.00  33,209,180.08     10,976,717.92   553,590.00      8,496,244.16   588,300.00      2,956,632.00      354,500.00         390,921.00       156,280.00        8,735,995.00        

หมวดภาษีอากร 46,000.00           91,377.83          91,377.83           

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับฯ 23,000.00           248,466.70        248,466.70         

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 200,000.00         160,011.36        160,011.36         

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 100,000.00         93,650.00          93,650.00           

หมวดภาษีจัดสรร 15,199,000.00     16,555,750.75    16,555,750.75     

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,236,100.00     9,306,210.00      9,306,210.00       

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                    10,908,980.00  10,908,980.00     

รวมรายรับ 26,804,100.00     26,455,466.64    10,908,980.00  37,364,446.64     

รายรับสูงกวารายจาย 4,155,266.56     

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่   30  กันยายน  2559

แผนงาน

งบ



รายละเอียดแนบทายเงินสะสม

จํานวนเงินที่

ไดรับอนุมัติ

คาวัสดุ วัสดุอ่ืน คาจัดซ้ือถังขยะ 497,000.00         497,000.00         497,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางรางระบายน้ําบานปาเปานอย 551,000.00         430,000.00         430,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางตลาดชุมชนบานปาเปา 565,000.00         530,000.00         530,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางรางระบายน้ําบานดงสงา 121,000.00         76,400.00           76,400.00            -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงสวรรค 128,000.00         74,900.00           74,900.00            -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาเปาทอง 579,000.00         441,900.00         441,900.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงเย็น 223,000.00         218,000.00         218,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงเย็น 453,000.00         441,000.00         441,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางถนนลูกรังสายดงแสนสุข - กมลศิลป 265,000.00         265,000.00         265,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค เสริมสรางถนนลูกรังบานดงแสนสุข 113,000.00         113,000.00         113,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค เสริมสรางถนนลูกรังบานดงแสนสุขสายวัดศรีสําราญ 61,000.00          61,000.00           61,000.00            -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ขยายผิวจาจรถนน คสล.สายดงแสนสุข-เมืองไพร 164,000.00         158,000.00         158,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางถนน คสล. บานโนนชัยศิลปขางบานนายประภา 223,000.00         218,000.00         218,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนชัยศิลป 423,000.00         423,000.00         423,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางถนน คสล. บานปาเปาทองสายขางวัดสระไพรวัลย 132,000.00         132,000.00         132,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาเปาทอง 499,000.00         499,000.00         499,000.00          -                  -                  

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

สําหรับสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2559

หมวด ประเภท โครงการ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้



จํานวนเงินที่

ไดรับอนุมัติ

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ถนนลาดยางแอสฟลทติกบานดงสงา 767,000.00         683,000.00         683,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาเปา 708,000.00         418,000.00         418,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงสงา 695,000.00         409,000.00         409,000.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางเมรุบานโนนชัยศิลป 600,000.00         595,560.00         595,560.00          -                  -                  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค กอสรางเมรุบานปาเปานอย 600,000.00         598,280.00         598,280.00          -                  -                  

รวม 8,367,000.00     7,282,040.00      7,282,040.00       -                 -                  
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หมวด ประเภท โครงการ ยังไมไดกอหนี้คงเหลือเบิกจายแลวกอหนี้ผูกพัน


