ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
เรือ่ ง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอืน่ ๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแกไขเพิ่มเติม พ.ค.๒๕๕๘
(ฉบับที ๓) ข้อ ๑๐๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๑๐๐ ความว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
ประกาศสำเนางบแลดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปีดเผยให้ประซาซนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมคมร นั้น
บัดนี้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เมื่อวันที, ๒๔ - ๒๔
ธันวาคม ๒๔๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงซอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๔๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียด ดังนี้
๑.งบแสดงฐานะทางการเงิน
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รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
อำเภอฃุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๒ ถึง วัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๓
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สำนักตรวจเงินแผ่นดินจงหวดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ขั้น ๒
ถนนเทพา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรสะเกษ ๓๓๐๐๐
เอ ^ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กัน•ยายน ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอฃุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ที, ศก ๘๙๙๐๒/ ๓๒๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ที่ ศก ๘๙๙๐๒/ ๕๑๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารสวนตำบลศรีตระกูล จำนวน ๑ ขุด
ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูลเพื่อให้ตรวจสอบ นั้น
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การเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓ ๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูลเสร็จแล้ว รายลเ
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รายงานของผู้ส อบบัญ ซื
เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ควฺามเห็น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่า'ยจากเงินรายรับ
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน เห็น ว่า รายงานการเงิน ข้า งด้น นี้แ สดงฐานะการเงิน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้
เกณฑ์ในกวรแสดงความเห็น
? สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ป ฏิบ ัต ิง านตรวจสอบตามหลัก เกณฑ์ม าตรฐานเกี่ย วกับ
การตรวจเงนแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดขอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเปีนอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ย วกับ การตรวจเงิน แผ่น ดิน ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน และข้อ กำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปีนไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่า
หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท ี,สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ร ับ เพีย งพอและเหมาะสม เพื่อ ใช้เป็น เกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความรับ ผิด.ชอบของผู้บ ริห ารต่อรายงานการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี๋โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิก ารบัน ทึก บัญ ชี การจัด ทำทะเบีย น และรายงานการเงิน ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จำเป็น เพื่อให้ส ามารถจัดทำรายงานการเงิน ที่ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ฃ ัดต่อ ข้อเท็จจริงอับ เป็น สาระสำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด / '

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ในการจัด ทำรายงานการเงิน ผู้บ ริห ารรับ ผิด ขอบในการประเมิน ความสามารถของ
องค์การบริห ารส่วนตำบลศรีตระกูลในการดำเนิน งานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ การดำเนิน งานต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีช้อกำหนดในกฎหมาย
หรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจสอบของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให้ไ ด้ค วามเชื่อ มั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม' ไม,ว่า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาด และเสนอรา'ยงานของผู้สอบบัญ ชีซึ่งรวมความเห็น ของ
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน อยู่ด ้ว ย ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุส มผลคือความเชื่อมั่น ในระดับ สูงแต่ไม่ได้
เป็น การรับ ประกัน ว่าการปฏิบ ัต ิง านตรวจสอบตามหลัก เกณฑ์ม าตรฐานเกี่ย วกับ การตรวจเงิน แผ่น ดิน และ
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใข้
รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ตามหลัก เกณฑ์ม าตรฐานเกี่ย วกับ
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดํใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
ป
* ระบุแ ละประเมิน ความเสี่ย งจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็น สาระสำคัญ
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริต หรือข้อผิด พลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชีท ี่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ เป็น เกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
* ทำคว่า มเข้า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
* ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีท ี่ผ ู้บ ริห ารใช้และความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
* สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญ ชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม'แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญ ต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีตระกูลในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม, ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม,แน่นอนที่มี
สาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็น ของสำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อ สรุป ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

-๓-

ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูลต้องหยุด
การดำเนินงานต่อเนื่อง
* ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม'
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เงรวมถึงขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสำคัญในระบบกๆรควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงิมูแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๙ * ’
๙ '
(นายชาญเดช วีระกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
วิ

(นายพรหมพิริยะ ดิสกรธรรมกูร)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอฃุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เ1
1 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิบ
I สินทรัพย์
I
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระทรวงการคลัง
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุ

2

ใ!!2563
14,455,333.00

จ 2562
11,834,626.00

3
4
5

14,909,992.28
19,000.00
582,250.00

18,136,974.99
405,250.00

15,511,242.28
15,511,242.28

18,542,224.99
18,542,224.99

2

14,455,333.00

11,834,626.00

6
7

1,645,500.00
1,423,166.83

1,836,500.00
1,319,749.22

รวมสินทรัพย์
ทุนทรัพย์สิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เรัายจ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม

8
9

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินบี้ ^ -

(บางสาวจราพรรณ ถุงจนทร)
ผู้อ ำนวยการกองคลัง

(นางอุด มลัก ษณ์ บุญ เกษ)
ปลัดองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลศรีต ระกูล

3,068,666.83
3,068,666.83

3,156,249.22
3,156,249.22

4,937,243.48
7,505,331.97

5,449,563.03
9,936,412.74

12,442,575.45 15,385,975.77
15,511,242.28 1 18,542,224.99
/ 111

(นายปีญ ญา ดอกพอง)
นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลศรีต ระกูล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอชุขันธ์ จังหวัดศรีสะ๓ษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส่าหรับจ สิบสุดวับหี่ 30 กันยายน 2563
ข้อมูลทั่วไป
1.ที่ตั้ง
ทำเลและที่ตั้งตำบลศรีตระกูล เป็นหนื้งใน 22 ตำบลของอำเภอชุขันธ์ จังหวัดศรีสะ'เกษ มีอาณาเขตพื้น
ที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
อำเภอชุขันธ์
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลตาอุด
ทิศใต้
อำเภอชุขันธ์
ติดต่อกับตำบลปรือใหญ่
ทิศตะวันออก
อำเภอไพรบึง
ติดต่อกับตำบลสำโรงพลันอำเภอชุบหาญ
ติดต่อกับตำบลโพธึ๋กระลังขั
ทิศตะวันตก
อำเภอชุขันธ์
ติดต่อกับตำบลนิคมพัฒนา
2. เนื้อที่
ตำบลศรีตระกูลมีเนื้อที่ประมาณ 24.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,000 ไร่
3.
ภูม ิป ระเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อุ่มใช้สำหรับทำนา ที่ดอนสำหรับปลูกพืชไร่ ซี่งมีบริเวณที่ตั้งชุมซบและป่าละเมาะเป็นบางส่ว
4. จำนวนหมู่บ ้าน
จำนวนหมู1บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเซตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เต็มทั้ง 7 หมู่บ้าน ดังนื้
1. บ้านเคาะ
หมู่ที่ 1
2. บ้านสบวนตะวันตก
หมู,ที่ 2
3.เทั่านสนวนตะวันออก
หมู่ที่ 3
4. บ้านละเบิก
หมู่ที่ 4
5. บ้านตาฮีง
หมู่ที่ 5
6. บ้านโนน
หมู่ที่ 6
7. บ้านหนองทับ
หมู่ที่ 7
5. ประซากร
ตำบลศรีตระกูลมีประซากรทั้งสิน 3,514 คน แยกเป็นซาย 1,753 คน แยกเป็นหญิง 1,761 คน มีความหนา
แน่นเฉลี่ย 143 คน/ตารางกิโลเมตร
หมายเหตุ 1 สรุป นโยบายการบัญ ชีท ี่ส ำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
การบัน ทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ใฃเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง
1.2 รายการเจตเผยอื่น ใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับจ สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน
ประ๓ หทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ราคาทรัพ ย์ส ิน
2563

ขื่อ

2562

อาคาร

รายไต้
อาคารสำนักงาบ

2,969,300.00

2,969,300.00 เงินอุด่หนุนระบุวัตถุประสงค์

อาคารเพื่อ ประโยฬอื่บ

1,298,000.00

1,298,000.00 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคาร

672,500.00

323,500.00

99,400.00

99,400.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,972,980.00

2,054,000.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขบส่ง

4,108,300.00

1,628,300.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

125,250.00

110,850.00

ครุภัณฑ์การเกไ!เตร

356,500.00

366,000.00

ครุภัณฑ์โมษ{๒และเผยแพร่

121,800.00

172,490.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

694,660.00

751,150.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

72,890.00

94,480.00

ครุภัณฑ์ดนตรี

19,040.00

29,140.00

ครุภัณฑ์สำรวจ

101,303.00

101,303.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

743,990.00

709,843.00

ครุภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

237,290.00

237,290.00

ครุภัณฑ์การศึกษา

506,130.00

533,580.00

จำนวนเงิน
2562

2563
11,975,333.00
-

11,626,276.00
208,350.00

2,480,000.00

-

สิงปลูกสร้าง
สิงปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น
รวม

356,000.00356,000.00
14,455,333.00 11,834,626.00

-- —

14,455,333.00 11,834,626.00

— คำอธิบ าย
1.ทรัพย์สิบที่ใต้มาจากรายไต้เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอื่นใดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยขบโดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อ
เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลาบกีฬา เป็นต้น
~ ~ 2.ทรัพย์สินที่โต้1เาธุาฦแVเล็งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอชุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ปี

เงินลด

-

-

เงินฝากธนาคาร ธกส.......ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 012392599740

9,184,120.36

12,769,669.46

ธกล.

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 012398013576

-

42,127.12

ธกล.

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020128527265

-

35,317.04

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 861-0-09519-3

271,532.32

เลขที่ 311-2-18122-0

กรุงไทย ประเภทประจำ

เลขที่ 861-2-00519-1

2,075,472.37

กรุงไทย

เลขที่ 326-6-00652-6

2,629,102.51

2,036,022.54

ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020086190889

749,764.72

747,231.68

ประ๓ทกระแสรายวัน

ปํ'

รวม

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง
เงินอุดหนุบทั่วไป (โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ)
เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังซีพผู้พิการ)

-

443,793.00.

กรุงไทย ประเภทประจำ

V

รวม

จ 2562

2563

2,062,814.15
-

14,909,992.28

18,136,974.99

ปี 2563

จ 2562

13,400.00
5,600.00

19,000.00

--- -

V I^

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำ๓ อขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมซบ
ป ี2 563

ซือ่ - สกุล ผูย้ มื
นายรืย์ เทาสิริ
นายมะลิน เรืองคำ
นายหิน ดอกพอง
นายตะวัน เวียงอินทร์
นายอภินันท์ ใบทอง
บายทองสิน ในทอง
นายเยียน ในทอง

โครงการทีย่ มื
กลุ่มเลี้ยงโคบั!นสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 (สัญญาที่ 1/2556)
กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุบ้านละเบิก หมู่ที่ 4 (สัญญาที่ 1/2562)
กลุ่มจัดซื้อแม่โคพันธุดีบ้านสนวนตะวันออก หมู่ท่ี 3 (สัญญาที่ 1/2560)
กลุ่มเกษตรกรบ้านตาฮีง หมู่ท่ี 5 (สัญญาที่ 1/2561)
กลุ่มเพื่อ การประกอบอาขีพ เศรษฐกิจชุม ซน บ้านหนองทับ หมู่ที่ 7 (สัญญาที่ 2/2561)

กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ (สัญญาที่ 1/2563)
กลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเศรษฐกิจชุมชนบ้านโนน หมู่ที่ 6 (สัญญาที่ 2/2563)

รวมทัง้ สิน
ปี 2562
ซื่อ- สกุล ผู้ยืม
นายลัย เทาสิริ
นายรืย์ เทาสิริ
นายมะลิน เรืองคำ
นายหิน ดอกพอง
นายตะวัน เวียงอินทร์
นายอภินันท์ ในทอง

โครงการที่ยืม
กลุ่มเกษตรกรบ้านเคาะ หมู่ที่ 1
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2
กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุบ้านละเบิก หมู่ที่ 4
กลุ่มจัดซื้อแม่โคพันธุดีบ้านสนวนตะวันออก หมู่ที่ 3
กลุ่มเกษตรกรบ้านตาฮีง หมู่ที่ 5
กลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองทับ หมู่ที่ 7
รวมทั้งสิน

จำนวนเงิน
43,250.00
100,000.00
40,000.00
100,000.00
99,000.00
. 100,000.00
100,000.00

582,250.00

จำนวนเงิน
2,000.00
43,250.00
100,000.00
60,000.00
100,000.00
100,000.00
405,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอขุฃนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับจ สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

จ 2563

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

เงินงบประมาณ บริหารทั้วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป

บริหารงานคลัง

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ การศึกษา
เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

เงินงบประมาณ การศึกษา
เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน
การศึกษา
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทบ
อุตสาหกรรมและการโยธา
บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิงก่อสร้าง
ค่าใช้สอย
ค่าที่ดินและ
สิงก่อสร้าง

รวมทั้งสิน

ประ๓ท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อับเป็นประโยชน์แก่ อปท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท

โครงการ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจ่าปี)
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี)
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำจ)
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี)
โครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ
รายจ่ายเพื่อให้!ด้มาซึ่งบริการ ชองผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีตระกูล ประจำปีงบประมาณ 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่
ที่ดินและสิงก่อสร้าง
ทำการ อบต.ศรีตระกูล
โครงการซ่อมแซมโรงอาหารและห้องนํ้า
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
อาคารเรียน ศพด.อบต.ศรีตระกูล
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทับ
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
หมู่ที่ 7 - เซึ่อมบ้านตาฮีง หมู่ที่ 5

จำนวนเงิน
170,000.00
150,000.00
150,000.00
35,000.00
26,500.00
198,000.00
25,000.00
891,000.00

1,645,500.00
V ใ - - '- '—

-

แหล่งเงิน

1

แผนงาน

งาน

หมวด

เงิบงบประมาณ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งาบบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ

แผนงาบบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงาบคลัง

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา

งานบริหารเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานบริหารเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ ■ เค้กไ■ เ 1
-. . - -—
แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้ก่งโครงสร้าง
; เงินงบประมาณ
และการโยธา
พื้นฐาน

ค่าใช้สอย
ค่าที่ดินและ
สิงก่อสร้าง
รวมทั้งสิน

ประ๓ท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ้ติราซการ
อันเป็นประโยซน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อับเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเพื่อใฟ้ไต้มาซี่งบริการ

โครงการ

จำนวนเงิน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี)

150,000.00

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี)

150,000.00

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี)

130,000.00

เงินประโยชน์ตอบแทฺนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี)

80,000.00

ค่าจ้างเหมาประเมินความพิงพอใจ
โครงการก่อสร้างถ่นนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
บ้านหนองทับ หมูที่ 7 เพื่อมบ้านตาฮีง

26,500.00
1,300,000.00
1,836,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำ๓ อฃุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สับสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่ๅย
เงินรับฝากประกันส ัญ ญ า
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายฐื่น
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืบที่
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนหลักประกันส ุซ ภาพเพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รวม

■V

I1

ปี.2563
32,139.51
535,115.00
2,130.00
853,782.32
-

1,423,166.83

จ 2562
21,572.06
370,450.00
1,240.00
849,043.00
42,127.12
35,317.04

1,319,749.22

3๓ การน1ร "ิ I-รอ่ในตำบลศรีตระถูล อำเภอซุชบั ธ์ จิ'!หวัศคูร่ ศะเก!*
หมายเหตุประกอบงบแสองฐานะทางการเงนิ
ส์วหรับ'ปสี นิ สุ* วนที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 8 เงินสะสม
ป ี2 562

จ 2563
เงินสะสม 1 ตุสาคม
รายรังจริงสูงกว่ารายจ่ายอร้ง
หัก เงินทุนอ่ารองเงินสะสม

1,966,776.69
295,016.50

41,128.22
6,169.23

1011 รายรบจรงดูงกาารายจายจรงทลจิทกฝ็!11ๆ!
รายจ่ายค้างจ่ายเหลอจ่าย
รับคืนอุอหบุมเหลอจ่ายปีเก่า
ปรับปรุงรับเงินเนี้ยยังรีพผู้สูงอายุป็เก่า
ผ ั! จ่ายขาดเงบสะสม
เงินสะสม 30 กันยายน

เงินสะสม 30 กัน ยายน ประกอบย้วย
เงินสะสมที่สามารลนำไป!ซ้!ต้

34,958.99
568,300.00
6,971.46
242,250.00
(1,364,800.00)

ปี 2563
4,937,243.48
4,937,243.48
จ 2563

ทั้งนี้ ไย้รับอบุม้ตัไห้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างอ่าเนิบการจำนวน
และจะเปีภจ่า!เใมปีง!)ประมาณคู่จไป สามรายฝิะเจิ™ แมนห้ายหมายเหตุ 8

*

เI

• ส ุ่

5,776,859.98

5,449,563.03

1,671,760.19
163,240.00
202.86
(512,319.55)
4,937,243.48

(2,162500.00)

ปี 2562
ธ,449,563.03
5,449,563.03
ปี 2562

-

156,000.00

(327,296.95)
5,449,563.03

ป ี2 563
หมวด

ประ๓ท

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ
โครงการค่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านเคาะ หมู่ที่ 1 เรื่อมคลองอีสานเขียว
(เริ่มจากนานายสุบิน ทองแพรว จนถึงคลองอีสานเขียว)
โครงการค่อมแซมถนนลงหินคลุกสาย์บ้านสปวปค่ะร้นออก่ หิปูที่-3: เขีอม- /
สะเดาน้อย (ส์งตะวันตก) (เริ่มจากนานายสมน โซยโชติ ถึงนาบางทูล สมฤทธ)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านค่าฮีง'หมู่ท 5 (เริ่มจากบ้านนาย
เหลี่ยม ถึงหลังบ้านบายเผย ) หมู่ที่ 5 ต.ศรีตระภูล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กซอยจินดา บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่
2 (เริ่มจากข้างบ้านผู้ใหญ่วีรวัฒน้ เทาสิริ ไปจนสุดซอย)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละเบิก หมู่ที่ 4 เส้นหน้าวัดศรี
ตระภูล (เริ่มจากบ้านบางผการัตน์ ถึงท่อลอดเหลี่ยม)
โครงการ'อุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบบํ้าบ้านตาฮีง หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมแซมถนนบลงหินคลุกสายคลองอีสานเขียวบ้านเคาะ หมู่ที่ 1 (เริ่ม
จากต้นคลองจนสุดคลองอีสานเขียว ) หมู่ที่ 1 ต.ศรีตระกูล
โครงการค่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านโนน หมู่ที่ 6 (สายโรงสิเก่า) (เริ่มจาก
สุดถนนคอนกรีตซอยโรงสิเก่าไปจนสุดซอย)
โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพักบ้านโบน หมู่ที่ 6 (เริ่มจากศาลา
ประชาคม ถึง รพ.สต.โนน)
รวม

จำนวนเงินที่ไต้รับ
อนุมัติ

ก่อหสัผูกพัน

เบิกจ่ายแล้ว

230,000.00

227,000.00

227,000.00

99,000.00

97,000.00

97,000.00

คงเหลือ

ยังไม่ก่อหสั

*
107,000.00

104,500.00

104,500.00

108,000.00

106,000.00

106,000.00

99,000.00
156,000.00

97,000.00
153,500.00

97,000.00
153,500.00

495,000.00

483,000.00

483,000.00

41,000.00

39,300.00

39,300.00

59,000.00
57,500.00
57,500.00
1,394,000.00 1,364,800.00 1,364,800.00

-

-

V,...,.

.1
หมว่ด

โครงการ

ประ๓ ท

จำนวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

ก่อหนีผ้ ูกพัน

เบิก จ่ายแล้ว

ค่าที่ดินและสิ'งก'อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ!ปโภค โครงการซ่อมแชมถนนลงหินคลุกบ้านโนน หมู่ที่ 6 เรื่อมบ้านตาอึง หมู่ที่ 5

150,000.00

148,000.00

148,000.00

ค่าที่ดินและสิ,งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ(ปโภค ;ครงการซ่อมแชมปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านเคาะ หมู่ที่ 1 เซอมบ้านหลัก

100,000.00

98,000.00

98,000.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุเปโภค เครงการวางท่อเมนต์ประปาบ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านตาอึง หมู่ที่ 5

192,000.00

190,000.00

190,000.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ)ปโภค ฟ้รงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบนํ้า บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2

312,000.00

311,000.00

311,000.00

130,000.00

127,500.00

127,500.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุเปโภค โครงการซ่อมแชมถนนลงหินคลุกสายบ้านสนวนฬ่วันออกหมู่ที่3 เรื่อมบ้านตาอุด :;:

130,000.00

128,000.00

128,000.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ)ปโภค โครงการวางท่อระบายนี้าหมู่ที่ 4 ข้างถนนเล้บบ้านละเบิก- บ้านตาอึง

183,000.00

180,000.๘0

180,000.00

57,600.00

54,000.00

54,000.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ)ปโภค โครงการซ่อมแชมปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านตาอึงเรื่อมหนองกล้วยน้อย

250,000.00

248,000.00

248,000.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ)ปโภค โครงการวางท่อระบายนๆคอนกริตเสริมเหล้ก ห่มู่ที่ 6

375,000.00

373,000.00

373,000.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ)ปโภค โครงการขุดลอกหนองทับ หมู่ที่ 7

308,000.00

305,000.00

305,000.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารญปโภค

เครงการ!!อมแซมปรับปรุงถบบลงฟ้บฅลุกสายบ้าบสบวบตะวับออก หรุ)ที่ 3 เที่อมบ้าบสะเตาน้อย ตำบลสำโรงพลับ ,

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ)ปโภค โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน หมู่ที่ 4 ซ&ย่วิเศษ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารลุ)ปโภค โครงการขุด,เจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบนํ้า บ้านตาอึง หมู่ที่ 5
รวม

‘.-

156,000.00
2,343,600.00 2,162,500.00

2,162,500.00

คงเหลือ

ยังไม่ก่อหนี้

—

*

156,000.00
156,000.00

156,000.00
156,000.00 1

V เ^ ^

องค์การบริหารส่วนตำบล?(รีตระกูล อำ๓ อชุ'ขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับจ สิบสุดวับที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

จ 2563

หมวด

โครงการ

ประ๓ ท

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

จำนวนเงินที่ไค้รับ
ก่อหนี้ผูกพัน
อนุมัติ
2,500,000.00 2,480,00000

2,500,000.00

รวม

2,480,000.00

เป็กจ่ายแล้ว

คงเหลือ

ยังไม่ก่อหนี้

2,480,000.00

2,480,000.00

-

-

จ 2562
หมวด

ประ๓ท

โครงการ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าเอบกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคลองอีสานเซียวตลอดทั้งสาย
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบนำอัตโนมัติรวมดู้ควบคุม
รวม

จำนวนเงินที่ไค้รับ
ก่อหนี้ผูกพัน
อนุมัติ
2,500,000.00
2,159,000.00
156,000.00
4,815,000.00
-

เบิกจ่ายแล้ว

-

คงเหลือ

ยังไม่ก่อหนี้

2,500,000.00 2,500,000.00
2,159,000.00 2,159,000.00
156,000.00
156,000.00
4,815,000.00 4,815,000.00

องค์การบ'3หารส่วนตำบลต่รัคร8กุ!ล อำเภอชุขันย์ อังVเว้คต่รัสะเกพ
งบแอองผลการต่าเนิ'น งาบจ่ายจากเงินรายรับ
ด้งแต่รันที 1 ตุลาคน 2562 ลีงรันที 30 อันยายน 2563

รายการ/หนาค
รายจ่าย
งนกลาง
เงินเคีอบ (ฝ่ายการเมีอง)
เงินเค็อบ (ฝ่ายประจ่า)
ค่าตอบแทน
ค'าใอัสอย
ค่า'วัสดุ
ค่าสาธารลุเปโภค
ค่าครุภัณฟ้
ค่าทีคิบและสิงก่อสร้าง
เงินอุคหบุบ
รวมจ่าย
รายรน
ภานอากร
ค่าธรรณมียม ค่าใ#บ ในอบุญาด

รายไค้จากทรัพย์สิบ
รายไค้เบ็ดเคลด
รายไค้จากทุบ
ภา1สิจัดสรร
เงิบอุคหบุบทั่วไป

ประ)ทพการ

รวมจ่ายจากเงิน
งบประมาณ

รวมจ่ายจากเงิน
อุดVบุนระบุ
วัตกุประสงค/เฉพาะกจ

รวม

5,959,000.00

5,434,760.00

5,434,760.00

1,912,720.00
5,482,420.00
1,294,000.00

1,879,920.00
5,128,616.00
808,100.00

1,879,920.00
5,128,616.00
* 808,100.00

3,036,660.00
1,724,000.00
305,000.00
274,100.00
5,436,000.00

2,363,508.36
1,415,024.66
226,230.81
267,140.00
5,349,500.00
3,023,312.63
25,896,112.46

2,363,508.36
13,482.00 1,428,506.66
226,230.81
267,140.00
5,349,500.00
3,023,312.63
13,482.00 25,909,594.46

9,130.56
51,183.30
68,065.01
91,600.00

9,130.56
51,183.30
68,065.01
91,600.00
5,010.00
13,711,462.81

3,076,100.00
28,500,000.00
95,000.00
40,900.00
45,000.00
63,100.00
2,000.00
14,254,000.00
14,000,000.00

5,010.00
13,711,462.81
12,000,789.00

เาขธุรเVIบุบระบุ^•ไธุประธง!ใ/ใงฬงิะ^จ
28,500,000.00
รวมรัน

25,937,240.68

รายรับดูงกว่าหรัอ (ค์ากว่า รายจ่าย

แมนงาน
บริหารงานทวไป

แผนงานรักษา
แผนงานการ?เก!!(า
ความสงบภายใบ

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานอังคน
สงเคราะ'ค์

แผนงานส์รัาง
ความเข้มแข็ง
ของทุมข็บ

แผนงาบการ
แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม สุผลาหกรรมและ
และนันทนาการ
การโยธา

แผนงาน
แผนงาบงบกลาง
การเกษตร
5,434,760.00

1,879,920.00
3,078,029.00
474,100.00
682,938.36
288,211.58
226,230.81
226,940.00

6,856,369.75

21,000.00

1,682,127.00
248,000.00

30,000.00

141,800.00
12,000.00

610,330.00
1,074,431.08

774,340.00
13,482.00

174,800.00

349,000.00
2,036,620.00
6,000,508.08

140,000.00
957,822.00

99,900.00

99,900.00

368,460.00
35,000.00
34,200.00
29,407.00

20,000.00

45,000.00
45,000.00

40,200.00
5,000,500.00
551,405.67
6,059,172.67

250,286.96
270,286.96

10,975.00

10,975.00

5,434,760.00

12,000,789.00
13,482.00
13,482.00
13,482.00 25,950,722.68
41,128.22

เ^

(บางสาวจิราพรรพ ถุงอันทร์)
ผู้อำนวยการกองคอัง

*

/

^ ...'....' . / #
(นางอุคมอัก!๗ บุญเก'ย)
ปอัคองค์การบรัหารส่วนตำบลศรัคระกุ]ล

//7

(บายชญญา คอกพอง)
บายกองค์การบรัหารส่วนตำบลศรีตระกล

*

^

.

