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หมายเหตุ ป 2561 ป 2560

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 24,360,506.95  24,909,977.95  

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 75,054,134.31   61,006,583.10   

ลูกหนี้เงินยืม 6

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 7 -                  764,416.16        

ลูกหนี้คาภาษี 8 11,441.48         10,084.32         

ลูกหนี้รายไดอื่น 9 -                  -                  

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 10 -                  -                  

ลูกหนี้อี่นๆ 11 -                  -                  

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 13 -                  -                  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12 -                  -                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 75,065,575.79  61,781,083.58  

สินทรัพยไมหมุนเวียน

หุนโรงพิมพอาสารักษาดินแดน -                  -                  

ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 2 -                  -                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอิ่น 14 -                  -                  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน -                  -                  

บัญชีพักสินทรัพย

ลูกหนี้เงินสะสม -                  -                  

รวมบัญชัพักสินทรัพย -                 -                 

รวมสินทรัพย 75,065,575.79  61,781,083.58  

ทุนทรัพยสิน 2 24,360,506.95  24,909,977.95  

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 15 3,610,550.00     3,960,341.60     

ฎีกาคางจาย 16 233,278.42        -                  

รายจายผัดสงใบสําคัญ -                  -                  

เงินรับฝาก 17 3,185,489.11     4,255,836.12     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18 -                  -                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,029,317.53    8,216,177.72    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาพนี้เงินกู 19 -                  -                  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 20 -                  -                  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน -                  -                  

บัญชีพักหนี้สิน -                  -                  

เจาหนี้เงินสะสม -                 -                 

รวมหนี้สิน 7,029,317.53    8,216,177.72    

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ ป 2561 ป 2560

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินสะสม

เงินสะสม 21 29,883,767.76   20,170,636.71   

เงินทุนสํารองเงินสะสม 22 38,152,490.50   33,394,269.15   

รวมเงินสะสม 68,036,258.26  53,564,905.86  

รวมหนี้สินและเงินสะสม 75,065,575.79  61,781,083.58  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ..................................................ผูจัดทํา

ลงชื่อ..................................................ผูตรวจสอบ

ลงชื่อ..................................................ผูตรวจสอบ

ลงชื่อ..................................................ผูตรวจสอบ

(นายประทีป  เรืองเกษม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

(นางสาวสมจิตร  เปยสูงเนิน)

ผูอํานวยการกองคลัง

(นายปวริศ  บุดสาเดช)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

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

(นางสาวจารุณี  รุงเรือง)
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ขอมูลทั่วไป

 -ขอมูลทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง ตั้งอยู เลขที่ 55 หมู 17 ตําบลคลองมว งอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

มีพื้นที่ประมาณ 112.81 ตารางกิโลเมตร มี 21 หมูบาน ประชากรโดยประมาณ 10,300 คน มีพนักงานสวนตําบล จํานวน 13 คน

ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน และ พนักงานจาง จํานวน 8 คน

ตําบลคลองมวง เปนตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรสวนใหญมาจากพื้นที่

ภาคกลางของประเทศไทย เชน สระบุรี อยุธยา นครสวรรค ลพบุรี ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ พื้นที่เปนที่ราบสลับเชิงเขา

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชไร พืชสวน และเลี้ยงโคนม เปนตน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและเกณฑคงคาง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0818.4/ว1723 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึก

บัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยรูปแบบบัญชี

ทะเบียนและรายการทางการเงิน ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท0808.4/ว659 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2299

ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

1.2 รายการเปดเผยอื่นใด (ถามี)

ไดมีการประกาศรายงานทางการเงินใหประชาชนทราบ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน

2561 2560 2561 2560

ก. อสังหาริมทรัพย

ที่ดิน 990,000.00        990,000.00        รายได 20,497,560.95    22,521,031.95    

อาคาร 12,181,500.00    12,386,821.00     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,388,946.00      2,388,946.00      

ข. สังหาริมทรัพย เงินสะสม

ครุภัณฑกอสราง 10,807.00          10,807.00          เงินทุนสํารองเงินสะสม

ครุภัณฑการเกษตร 547,089.95        370,089.95         เงินกู

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 815,650.00        740,740.00        เงินที่มีผูอุทิศให

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 5,000.00            5,000.00            รับโอน 1,474,000.00      

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,303,766.00      1,305,566.00      

ครุภัณฑงานบานงานครัว 39,500.00          39,500.00          

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 185,940.00        185,940.00        

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 6,266,484.00      6,787,684.00      

ครุภัณฑโรงงาน 6,000.00            6,000.00            

ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 78,000.00          178,760.00        

ครุภัณฑสํานักงาน 1,813,770.00      1,786,070.00      

ครุภัณฑสํารวจ 117,000.00        117,000.00        

รวม 24,360,506.95   24,909,977.95   24,360,506.95   24,909,977.95   

ทรัพยสินที่แสดงตามงบทรัพยสินเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประโยชน

โดยตรง รวมทรัพยสินที่ยืมหรือเชา ยกเวนทรัพยสินที่จัดไวเพื่อเปนการใหบริการสาธารณะ เชน ถนน สะพาน ลานกีฬา เปนตน

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

แหลงที่มาของทรัพยสินทั้งหมด
ราคาทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน
ชื่อ

จํานวนเงิน
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หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560

เงินสด 100.00             -                  

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย เลขที่ 01-621-2-31431-9 1,193,260.03     451,691.66       

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย เลขที่ 01-621-2-39741-8 2,016,360.52     2,008,231.35     

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย เลขที่ 01-621-2-40396-4 34,744.44         34,604.36         

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย           ประเภทออมทรัพย เลขที่ 303-0-49178-1 50,831,208.52   37,737,675.03   

ธนาคารกรุงไทย           ประเภทประจํา 12 เดือน เลขที่ 303-2-12885-4 20,978,460.80   20,774,380.70   

รวม 75,054,134.31  61,006,583.10  

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง 2561 2560

 - -                  -                  

รวม -                 -                 

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน 2561 2560

เงินฝากกองทุน -                  -                  

รวม -                 -                 

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ป 2561

จํานวนเงิน

-                  

-                  

ป 2560

จํานวนเงิน

-                  

-                  

หมายเหตุ 7 รายไดจากรัฐบาลคางรับ 2561 2560

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ -                  764,416.16       

รวม -                  764,416.16       

รวม

ชื่อ - สกุล ผูยืม

 -

แหลงเงิน

 -

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

 -

รวม

ชื่อ - สกุล ผูยืม แหลงเงิน รายการ

 -  -  -
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หมายเหตุ 8 ลูกหนี้คาภาษี

ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

     ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2559 -            -            2559 -            -            

2560 -            -            2560 -            -            

2561 -            -            2561 -            -            

-            -            -            -            

     ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ 2559 25             767.04       2559 64             3,215.74     

2560 60             2,221.22     2560 163            6,868.58     

2561 198            8,453.22     2561 -            -            

283            11,441.48   227            10,084.32   

     ลูกหนี้ภาษีปาย 2559 -            -            2559 -            -            

2560 -            -            2560 -            -            

2561 -            -            2561 -            -            

-            -            -            -            

283           11,441.48  227           10,084.32  

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

2561 2560ประเภทลูกหนี้

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น



D:\dropbox skytawan\Dropbox\TAWAN\งานการเงินปี 2561\01 งบการเงิน ปี 2561\งบสิ�นปี 2561\1 งบสิ�นปี 2561 vm.2010-rev.01

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายไดอื่น ๆ 2561 2560

ลูกหนี้คาน้ําประปา -                 -                   

ลูกหนี้คาเชา -                 -                   

รวม -                 -                  

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ป 2561

ชื่อ -สกุล ผูยืม จํานวนเงิน

-                            -                   

-                   

ป 2560

ชื่อ -สกุล ผูยืม จํานวนเงิน

-                            -                   

-                   

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่นๆ 2561 2560

ลูกหนี้คา... -                 -                   

รวม -                 -                   

2561 2560

หมายเหตุ 12 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

เงินจายลวงหนา -                 -                   

รวม -                 -                  

หมายเหตุ 13 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ป 2561

ชื่อ -สกุล ผูยืม จํานวนเงิน

-                            -                   

-                   

ป 2560

ชื่อ -สกุล ผูยืม จํานวนเงิน

-                            -                   

-                   

หมายเหตุ 14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2561 2560

เงินขาดบัญชี -                 -                   

เงินประกัน -                 -                   

รวม -                 -                   

-                                                                   

โครงการที่ยืม

รวม

รวม

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561

โครงการที่ยืม

-                                                                   

รวม

รายการ

-                                                                   

รวม

รายการ

-                                                                   
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หมายเหตุ 15 รายจายคางจาย

ป 2561

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน อบต.คลองมวง 6,000.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการดูแลรักษาตนไม 6,000.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย 6,000.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการสํารวจความพึงพอใจฯ 20,000.00           

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานชวยงานการเงินและบัญชี กองคลัง 6,000.00             

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ พรอมเกาอี้สําหรับเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 60,000.00           

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ปรับปรุง / ซอมแซมอาคาร ศพด.อบต.คลองมวง 200,000.00          

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว 10,950.00           

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้นั่งทํางาน 2,500.00             

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 5,000.00             

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพระบบดิจิตอล 13,600.00           

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 9 บานโปงดินดํา 400,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมู 7 บานคลองสมบูรณ 398,500.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ปรับปรุงศูนยสงเสริมอาชีพ 300,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมู 18 บานหนองไทรใต 400,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟบติกสคอนกรีต หมู 6 บานโปงวัวแดง 400,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟบติกสคอนกรีต หมู 4 บานคลองมวง 

(เสนสามแยกกลุมตาคลี-รร.วันอาสาพัฒนา)

310,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟบติกสคอนกรีต หมู 1 บานซับเศรษฐี 

(เสนหนาบานปลายฟาไปวัดซับเศรษฐ)ี

500,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 7 บานคลองสมบูรณ 500,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมบํารุงไฟสัญญาณจราจร 60,000.00           

3,610,550.00      

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561

รวม
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ป 2560

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน อบต. 5,190.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการดูแลรักษาตนไม 5,190.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย 5,190.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการสํารวจความพึงพอใจฯ 20,000.00           

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุกองคลัง 5,190.00             

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมฯ คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 204,727.60          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมู 20 บานวังมะนาว 397,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมู 11 บานหนองไทร 396,500.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมู 7 บานคลองสมบูรณ 397,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 4 บานคลองมวง 496,500.00          

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องฯ โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะอันตรายฯ 73,500.00           

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องฯ โครงการปลูกดอกดาวเรืองหรืดอกไมสีเหลืองฯ 160,000.00          

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง คาตอบแทนพนักงานจาง 9,000.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 1,000.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการฯ ประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจําป) 500,000.00          

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 33,640.00           

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 55,714.00           

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมู 12 บานศาลเจา 150,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมู 15 บานหนองผักบุง 120,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมู 16 บานหนองหิน 150,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 11 บานหนองไทร 380,000.00          

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 17 บานสันติสุข 45,000.00           

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 14 บานโคกสูง 350,000.00          

3,960,341.60      รวม
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หมายเหตุ 16 ฎีกาคางจาย

ป 2561
แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารเสริม (นม) 233,278.42          

233,278.42        

ป 2560

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

 -  -  -  -  -  - -                    

-                   
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หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก 2561 2560

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จาย 16,236.42          37,089.31          

เงินรับฝากคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 5% 2,568.85           -                  

เงินรับฝากสวนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 6% 3,343.32           2,912.46           

เงินรับฝากประกันสัญญา 952,380.00        2,012,991.00     

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 194,100.00        194,100.00        

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2,016,360.52     2,008,231.35     

เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอสงคืนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น -                  512.00              

เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 500.00              -                  

รวม 3,185,489.11    4,255,836.12    

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2561 2560

  - -                  -                  

รวม -                 -                 

หมายเหตุ 19 เจาหนี้เงินกู

ป 2561

เลขที่ ลงวันที่ 

 -  -  -  -  -

ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินที่ไดรับอนุมัติใหกูหรือทําสัญญากูเงินแลวอยูระหวางการรับเงินจํานวน ..................................... บาท

ป 2560

เลขที่ ลงวันที่ 

 -  -  -  -  -

ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินที่ไดรับอนุมัติใหกูหรือทําสัญญากูเงินแลวอยูระหวางการรับเงินจํานวน ........................................ บาท

หมายเหตุ 20 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2561 2560

  - -                  -                  

รวม -                 -                 

 - -                     

รวม -                     

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู
สัญญาเงินกู

เงินตนคางชําระ ปสิ้นสุดสัญญา

ปสิ้นสุดสัญญา

 - -                     

รวม -                     

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู
สัญญาเงินกู

เงินตนคางชําระ
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หมายเหตุ 21 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 20,170,636.71     19,943,249.20     

รายรับสูงกวารายจายจริง 19,032,885.40     12,327,974.01  

หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง

(เงินทุนสํารองเงินสะสม) 4,758,221.35      3,081,993.50    

บวก รับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 14,274,664.05   9,245,980.51     

  -รับคืนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯ (โบนัส) 254,200.00      

  -รับคืนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและพิการ 5,600.00            -                 

  -รับคืนรายจายคางจายเหลือจาย 373,167.00         378,767.00       392,787.00      646,987.00       

หัก จายขาดเงินสะสม 4,940,300.00      9,665,350.00    

  -ปรับปรุงรับรับเงินคืนเกิน -                   4,940,300.00     230.00            9,665,580.00     

9,713,131.05       227,387.51         

เงินสะสม 30 กันยายน 29,883,767.76    20,170,636.71    

2561 2560

เงินสะสม 30 กันยายน    ประกอบดวย

ลูกหนี้คาภาษี 11,441.48         10,084.32         

เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 29,872,326.28   20,160,552.39   

29,883,767.76  20,170,636.71  

2561 2560

ทั้งนี้ ในไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1,390,000.00     บาท 4,056,650.00     บาท

และจะเบิกจายในปงบประมาณถัดไป ตามรายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 21

2561 2560

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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ป 2561

หมวด ประเภท โครงการ
จํานวนเงินที่ไดรับ

อนุมัติ
กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสนหนาวัดซับพล)ู หมูที่ 17 บานสันติสุข 500,000.00        -                -                 500,000.00      500,000.00       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู 14 บานโคกสูง 400,000.00        -                -                 400,000.00      400,000.00       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู 12 บานศาลเจา 240,000.00        -                -                 240,000.00      240,000.00       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู 5 บานซับพลู 250,000.00        -                -                 250,000.00      250,000.00       

1,390,000.00    -               -                1,390,000.00  1,390,000.00   

ป 2560

หมวด ประเภท โครงการ
จํานวนเงินที่ไดรับ

อนุมัติ
กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 17 บานสันติสุข 425,000.00        424,000.00      424,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการถนนลาดยางแอสฟลทติก หมู 21 บานแสนสุข 500,000.00        470,000.00      470,000.00       30,000.00       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 5 บานซับพลู 82,500.00         82,500.00       82,500.00        -                

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 18 บานหนองไทรใต 400,000.00        399,000.00      399,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู  4 บานคลองมวง 325,000.00        323,100.00      323,100.00       1,900.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบอน้ําบาดาล หมู  8 บานราษฎรสามัคคี 240,000.00        239,000.00      239,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู 3 บานวังสีสด 350,000.00        347,500.00      347,500.00       2,500.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางระบบประปา หมู 6 บานโปงวัวแดง 414,500.00        412,500.00      412,500.00       2,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา หมู 2 บานหนองหมาก 385,000.00        382,400.00      382,400.00       2,600.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมู 13 บานลําสะพานหิน 500,000.00        497,000.00      497,000.00       3,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการซอมแซมฝายน้ําลน หมู 14 บานโคกสูง 280,000.00        278,000.00      278,000.00       2,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการขุดลอกคลอง หมู 1 บานซับเศรษฐี 220,000.00        218,000.00      218,000.00       2,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟลติกสคอนกรีต หมู 2 บานหนองหมาก 500,000.00        495,000.00      495,000.00       5,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 3 บานวังสีสด 200,000.00        200,000.00      200,000.00       -                

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 21  เงินสะสม

รวม
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หมวด ประเภท โครงการ
จํานวนเงินที่ไดรับ

อนุมัติ
กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู 7 บานคลองสมบูรณ 400,000.00        397,700.00      397,700.00       2,300.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 9 บานโปงดินดํา 400,000.00        399,000.00      399,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู 12 บานศาลเจา 350,000.00        348,600.00      348,600.00       1,400.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา หมู 14 บานโคกสูง 250,000.00        248,400.00      248,400.00       1,600.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางระบบประปา หมู 15 บานหนองผักบุง 350,000.00        349,000.00      349,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบอน้ําบาดาล หมู  17 บานสันติสุข 200,000.00        200,000.00      200,000.00       -                

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการขุดลอกคลอง หมู 6 บานโปงวัวแดง 260,000.00        258,450.00      258,450.00       1,550.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 บานโปงวัวแดง 425,000.00        423,400.00      423,400.00       1,600.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟลติกสคอนกรีต หมู 8 บานราษฎรสามัคคี 500,000.00        497,000.00      497,000.00       3,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 10 บานหนองผักหนอก 400,000.00        398,000.00      400,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู 16 บานหนองหิน 350,000.00        349,000.00      349,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางระบบประปา หมู 13 บานลําสะพานหิน 100,000.00        99,000.00       100,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายทอเมนตประปา หมู 5 บานซับพลู 375,000.00        373,000.00      373,000.00       2,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบอน้ําบาดาล หมู  11 บานนองไทร 240,000.00        239,000.00      239,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบอน้ําบาดาล หมู 19 บานหนองไทรเหนือ 240,000.00        239,000.00      239,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอระบายน้ํา หมู 4 บานคลองมวง 150,000.00        149,000.00      149,000.00       1,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการขุดลอกสระน้ํา หมู 8 บานราษฎรสามัคคี 250,000.00        248,800.00      248,800.00       1,200.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการขุดลอกคลอง หมู  11 บานหนองไทร 180,000.00        178,000.00      178,000.00       2,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 บานศาลเจา 400,000.00        397,000.00      400,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟลติกสคอนกรีต หมู 5 บานซับพลู 500,000.00        497,000.00      500,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 8 บานราษฎรสามัคคี 300,000.00        297,000.00      300,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 21 บานแสนสุข 200,000.00        197,000.00      200,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู 14 บานโคกสูง 385,000.00        382,000.00      385,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู  9 บานโปงดินดํา 500,000.00        497,000.00      500,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบอน้ําบาดาล หมู 3 บานวังสีสด 400,000.00        397,000.00      400,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการขุดลอกคลอง หมู 7 บานคลองสมบูรณ 95,000.00         93,000.00       95,000.00       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการขุดลอกคลอง หมู 19 บานหนองไทรเหนือ 350,000.00        347,000.00      350,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงฯ โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู 11 บานหนองไทร 350,000.00        347,000.00      350,000.00      

13,722,000.00  13,613,350.00 9,665,350.00   4,056,650.00  รวม
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ป 2561

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

-                               -                       -                       -                       -                       

ป 2560

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

-                               -                       -                       -                       -                       รวม

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 22 เงินทุนสํารองเงินสะสม

รวม
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