
รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดติ
เงินสด 111100 7,570.00             
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 01-291-2-46581-8 111201 8,101,165.15       
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 01- 291-2-64647-2 111201 17,710.66            
 เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจ า)  เลขท่ี 03-291-4-11944-9 111202 463,343.66          
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ เลขท่ี  301-3-33071-6 111201 7,633,075.41       
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวนั) เลขท่ี  301-6-09599-8 111203
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวนั)  เลขท่ี  00-291-5-00021-7 111203
ลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณ 113100 113,850.00          
ลูกหน้ีเงินสะสม 190004 945,090.00          
รายไดค้า้งรับจากรัฐบาล
งบกลาง 511000 147,493.00          
งบกลาง  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เบ้ียยงัชีพ) 441001 903,800.00          
งบกลาง  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประกนัสงัคม ศพด.) 441001 1,090.00             
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บญัชีท่ี 2) 215016 700,000.00          
 เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 522000 327,720.00          
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 522000 701,530.00          
เงินเดือน  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 441001 34,980.00            
 คา่จา้งประจ า 522000 30,280.00            
 คา่จา้งชัว่คราว 522000 236,910.00          
คา่จา้งชัว่คราว  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 441001 43,600.00            
 คา่ตอบแทน 531000 10,324.00            
คา่ตอบแทน  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 441001
 คา่ใชส้อย 532000 196,238.43          
คา่วสัดุ 533000 46,048.00            
คา่วสัดุจดัการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 441001
 คา่สาธารณูปโภค 534000 19,626.62            
เงินอุดหนุน 561000
คา่ครุภณัฑ์ 541000
คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 542000
รายจ่ายอ่ืน ๆ 551000

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง  

ณ  วันที่     30    พฤศจิกายน     2558  



รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดติ
 เงินสะสม 310000 7,408,426.12      
 เงินทุนส ารองเงินสะสม 320000 4,722,162.44      
 เงินรายรับ  (หมายเหตุ 1) 190001 5,317,524.64      
 เงินรับฝาก  (หมายเหต 4) 215000 446,551.07         
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บญัชีท่ี 2) 215016 717,710.66         
เงินสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 441001
เบ้ียยงัชีพคนพิการ 441001
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 441001
เงินรับฝากเงินรอคืนจงัหวดั  (คา่ปรับผิดสญัญา) 215014
เงินอุดหนุนทัว่ไป-กองทุนฟ้ืนฟฯู 441001
รายจ่ายคา้งจ่าย 211000 1,123,980.00      
เจา้หน้ีเงินสะสม 290001 945,090.00         

20,681,444.93     20,681,444.93    

                                                                       จ.ส.ต.
                                                 

ตรวจแลว้ถูกตอ้ง

(นางสาวลดาวลัย ์  เนตรทิพวลัย)์
ผูอ้  านวยการกองคลงั

ตรวจถูกตอ้งแลว้

(นรินทร์      ชูพนัดุง)
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร

ทราบ

(นายเสนอ      เก้ียวกลาง)
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร



รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดติ
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-46581-8 022 2,986,962            
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-59878-6 022 71,283                
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-64647-2 022 175,577              
 เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจ า)  เลขท่ี 291-4-11944-9 023 417,857              
 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 002 9,840                  
 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 004 83,840                
 เงินเดือน 100 471,317              
 คา่จา้งประจ า 120 24,600                
 คา่จา้งชัว่คราว 130 172,200              
 คา่ตอบแทน 200 317,639              
 คา่ใชส้อย 250 427,709              
 คา่วสัดุ 270 128,617              
 คา่สาธารณูปโภค 300 33,326                
 เงินอุดหนุน 400 375,680              
 เงินสะสม 700 3,040,611           
 เงินทุนส ารองเงินสะสม 703 897,384              
 เงินรายรับ  (หมายเหตุ 1) 821 1,219,624           
 เงินรับฝาก  (หมายเหต 2) 900 363,252              
 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  - 175,577              

5,696,450            5,696,450           

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร
           - ส่วนการคลงั  ไดจ้ดัท างบทดลอง ประจ าเดือน   ธนัวาคม   2551   เสร็จเรียบร้อยแลว้
           - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

        (นางสาวศิริลกัษณ์  จงปลูกกลาง)

            ตรวจแลว้ถูกตอ้ง                               ตรวจถูกตอ้งแลว้

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง

ณ  วันที่    31    ธันวาคม     2551

นกัวิชาการเงินและบญัชี

                          ทราบ



(นางสาวลดาวลัย ์  เนตรทิพวลัย)์                ( นายธนากร  หงษอิ์นทร์ )            ( นายเสนอ    เก้ียวกลาง )
         หวัหนา้ส่วนการคลงั                     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล             นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร                   

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดติ
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-46581-8 022 5,715,818            
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-59878-6 022 71,283                
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-64647-2 022 175,577              
 เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจ า)  เลขท่ี 291-4-11944-9 023 420,312              
 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 002 19,680                
 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 004 83,840                
 เงินเดือน 100 629,807              
 คา่จา้งประจ า 120 32,800                
 คา่จา้งชัว่คราว 130 229,600              
 คา่ตอบแทน 200 401,915              
 คา่ใชส้อย 250 535,832              
 คา่วสัดุ 270 183,397              
 คา่สาธารณูปโภค 300 61,537                
 เงินอุดหนุน 400 435,880              
 เงินสะสม 700 3,040,611           
 เงินทุนส ารองเงินสะสม 703 897,384              
 เงินรายรับ  (หมายเหตุ 1) 821 4,524,872           
 เงินรับฝาก  (หมายเหต 2) 900 358,834              
 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  - 175,577              

8,997,280            8,997,280           

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร
           - ส่วนการคลงั  ไดจ้ดัท างบทดลอง ประจ าเดือน   มกราคม   2552   เสร็จเรียบร้อยแลว้

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง

ณ  วันที่    29  พฤษภาคม   2552



           - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

        (นางสาวศิริลกัษณ์  จงปลูกกลาง)

            ตรวจแลว้ถูกตอ้ง                               ตรวจถูกตอ้งแลว้

                                                       จ.ส.ต.
(นางสาวลดาวลัย ์  เนตรทิพวลัย)์                    ( นรินทร์   ชูพนัดุง )            ( นายเสนอ    เก้ียวกลาง )
         หวัหนา้ส่วนการคลงั                     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล             นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร                   

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดติ
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-46581-8 022 4,677,022            
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-59878-6 022 71,283                
 เงินฝากธนาคาร  ธกส. (ออมทรัพย)์ เลขท่ี 291-2-64647-2 022 375,783              
 เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจ า)  เลขท่ี 291-4-11944-9 023 420,312              
 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 002 24,600                
 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 003 83,840                
 เงินส ารองจ่าย 004 99,000                
 เงินเดือน 100 788,497              
 คา่จา้งประจ า 120 41,000                
 คา่จา้งชัว่คราว 130 287,000              
 คา่ตอบแทน 200 497,143              
 คา่ใชส้อย 250 1,151,200            
 คา่วสัดุ 270 200,574              
 คา่สาธารณูปโภค 300 72,875                
 เงินอุดหนุน 400 435,880              
 เงินสะสม 700 3,040,611           
 เงินทุนส ารองเงินสะสม 703 897,384              

นกัวิชาการเงินและบญัชี

                          ทราบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง

ณ  วันที่    28   กมุภาพันธ์    2552



 เงินรายรับ  (หมายเหตุ 1) 821 4,551,865           
 เงินรับฝาก  (หมายเหต 2) 900 360,365              
 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  - 375,783              

9,226,011            9,226,011           

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร
           - ส่วนการคลงั  ไดจ้ดัท างบทดลอง ประจ าเดือน   กมุภาพนัธ์   2552   เสร็จเรียบร้อยแลว้
           - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

        (นางสาวศิริลกัษณ์  จงปลูกกลาง)

            ตรวจแลว้ถูกตอ้ง                               ตรวจถูกตอ้งแลว้

                                                       จ.ส.ต.
(นางสาวลดาวลัย ์  เนตรทิพวลัย)์                    ( นรินทร์   ชูพนัดุง )            ( นายเสนอ    เก้ียวกลาง )
         หวัหนา้ส่วนการคลงั                     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล             นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร                   

นกัวิชาการเงินและบญัชี

                          ทราบ








