
รหัสบัญชี เดบิท เครดติ

เดบติ เงินสด 111100 -                  

เงินฝากธนาคาร

  - ธกส. ออมทรัพย ์เลขที ่704-2-75322-9 111201 17,899,898.59    

  - ธกส. ออมทรัพย ์(บัญชี 2) เลขที ่704-2-36161-2 111201 1,130,642.90      

  - ธกส. ออมทรัพยพ์เิศษ เลขที ่020036272523 111201 3,080,127.16      

  - ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ออมทรัพย ์เลขที ่703-0-47680-8 111201 7,481,529.17      

  - ธกส. ประจ า เลขที ่704-4-14619-3 111202 10,891,414.42    

  - ธ.ออมสิน ฝากประจ า เลขที ่300-0-0009374-4 111202 5,511,684.94      

  - ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ประจ า เลขที ่703-2-40304-2 111202 3,000,000.00      

  - ธ.กรุงไทย สาขาพระนครคีรี กระแสรายวนั เลขที่ 731-6-00787-7 111203 31,913.15          

รายได้ค้างรับจากรัฐบาล 113200 97,280.00          

ลูกหนี้เงินสะสม 190004 97,280.00          

เครดิต เจา้หนี้เงินสะสม 290001 97,280.00          

เงินรับฝากรอคืนจงัหวัด 215014 174,162.00        

รายจา่ยค้างจา่ย 211000 4,983,200.00      

เงินสะสม 300000 27,523,651.87    

เงินทุนส ารองเงินสะสม 320000 15,057,021.68    

เงินรับฝากประกนัสัญญา 215008 241,870.00        

เงินรับฝากภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่า่ย 215001 13,941.88          
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 215016 1,130,642.90      

49,221,770.33    49,221,770.33    

     ผู้อ านวยการกองคลัง                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร

งบทดลอง(หลังปิดบัญช)ี

รายการ

                                                                          ณ  วันที ่30  กันยายน  2559                                                                 

 ลงชื่อ...............................     (ลงชื่อ) จ .อ............................... .       (ลงชื่อ)...................................                        

                                  (นางบุญรวม  ค าชื่น)                  (อนันต์     พันธุบ์้านแหลม)                        (นายสชาติ  รุ่งเพียร)                                                              



     ผู้อ านวยการกองคลัง                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

                                  (นางบุญรวม  ค าชื่น)                  (อนันต์     พันธุบ์้านแหลม)                        (นายสชาติ  รุ่งเพียร)                                                              



หมายเหตุ
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 23,013,054.43 

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 49,027,210.33  

เงินฝาก ก.ส.อ. -                 
เงินฝาก ก.ส.ท. -                 
ลูกหนี้เงินยืม -                 
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4 97,280.00        
ลูกหนี้ค่าภาษี 5 -                 
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ 6 -                 
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -                 
ลูกหนี้อื่นๆ 7 97,280.00        
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม -                 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 -                 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 49,221,770.33 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
หุน้ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -                 
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 2 -                 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9 -                 
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน -                

รวมสินทรัพย์ 49,221,770.33 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

      (นางบุญรวม  ค าชื่น)                    (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                   (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

      ผู้อ านวยการกองคลัง                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

(ลงชื่อ)........................................         (ลงชื่อ)จ.อ.................................            (ลงชื่อ)................................ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2559



หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน 2 23,013,054.43   
หน้ีสิน

หน้ีสินหมนุเวียน
  รายจ่ายค้างจ่าย 10 4,893,200.00     

ฎีกาค้างจ่าย 11 -                  
รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ -                  
เงินรับฝาก 12 1,560,616.78     
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 97,280.00         
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 6,551,096.78    

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เจ้าหน้าเงินกู้ 14 -                  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 15 -                  

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน -                  
รวมหน้ีสิน 6,551,096.78    

เงินสะสม
เงินสะสม 16 27,523,651.87   
เงินทุนส ารองเงินสะสม 17 15,057,021.68   
รวมเงินสะสม 42,580,673.55  

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 49,131,770.33  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2559

(ลงชื่อ)..................................       (ลงชื่อ)จ.อ.............................                (ลงชื่อ)......................................... 

      (นางบุญรวม  ค าชื่น)                         (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                   (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

      ผู้อ านวยการกองคลัง                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               นายกองค์การบริหารส่วนต าบล



หมายเหต ุ3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

จ านวนเงิน

เงินสด -                  

เงินฝาก - ออมทรัพย/์เผ่ือเรียก

บัญชีเลขที ่020036272523     ธกส. สาขาบ้านแหลม 3,080,127.16      

บัญชีเลขที ่703-0-47680-8     ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 7,481,529.17      

บัญชีเลขที ่704-2-36161-2     ธกส. สาขาบ้านแหลม 1,130,642.90      

บัญชีเลขที ่704-2-75322-9     ธกส. สาขาบ้านแหลม 17,899,898.59    

รวม 29,592,197.82   

เงินฝาก - กระแสรายวัน

บัญชีเลขที ่02113100000993 ออมสิน สาขาบ้านแหลม -                  

บัญชีเลขที ่704-5-00005-5    ธกส. สาขาบ้านแหลม -                  

บัญชีเลขที ่731-6-00787-7    ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี 31,913.15          

รวม 31,913.15         

เงินฝาก - ประจ า

บัญชีเลขที ่300000093744    ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแหลม 5,511,684.94      

บัญชีเลขที ่703-2-40304-2    ธนาคารรุงไทย สาขาเพชรบุรี 3,000,000.00      

บัญชีเลขที ่704-4-14619-3    ธกส. สาขาบ้านแหลม 10,891,414.42    
รวม 19,403,099.36   

รวมทั้งสิน้ 49,027,210.33    

(ลงชื่อ)............................          (ลงชื่อ)จ.อ.............................           (ลงชื่อ)................................. 

      (นางบุญรวม  ค าชื่น)                (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                     (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

      ผู้อ านวยการกองคลัง             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ





หมายเหต ุ4 รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ

จ านวนเงิน

 - ค่าตอบแทนและเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง ผดด. 45,600.00                     

 - เงินประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ผดด. 2,280.00                       

 - เงินสวัสดิการทางสังคมให้แก้ผู้พิการ-เบีย้ยังชีพคนพิการ 19,200.00                     
 - เงินหลักประกันรายได้ผู้สูงอาย-ุ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 30,200.00                     

รวม 97,280.00                    

      ผู้อ านวยการกองคลัง                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ

(ลงชื่อ)................................     (ลงชื่อ)จ.อ..............................           (ลงชื่อ)..........................  

      (นางบุญรวม  ค าชื่น)                         (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                     (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 



หน้า 2

หมายเหต ุ10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน(บาท)
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค  1.ก่อสรา้งรางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มวางทอ่ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายหน้าประตูชุ้มวัดบางขุนไทร 323,000.00     

ปริมาณงาน  รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.45-0.55 เมตร 

ยาว 88.00 เมตร และท่อ ค.ส.ล.  1.00 เมตร จ านวน 15 ท่อน พร้อมบ่อพกั

จ านวน 2 บ่อ รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด

 2.ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล.หมู่ที ่10 ถนนสาย พบ.2028 กม.ที1่+700-1+885 421,000.00     

ปริมาณงาน  รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.45-0.55 เมตร 

ยาว 185.00 เมตร  รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่7 ซอย 7 สายข้ามสะพานเลี้ยวขวา 163,800.00     
ปริมาณงาน  เทคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
 พืน้ทีเ่ทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด

4.ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที ่1 ถนนสายกลางหมู่บา้น 371,700.00     

ปริมาณงาน  กอ่สร้างผนังกนัดิน ค.ส.ล. ความยาวทัง้หมด 74.00 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด

5.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่6 ถนนสายกลางหมู่บา้น  227,400.00     

ปริมาณงาน  เทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
6.ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่2 ซอย 2 105,000.00     
ปริมาณงาน  รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35-0.45 เมตร ยาว 54.00 เมตร

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด

1,611,900.00 

                  (ลงชื่อ)........................................                                    (ลงชื่อ)จ.อ.........................................                                    (ลงชื่อ)......................................... 

                        (นางบุญรวม  ค าชื่น)                                              (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                                                (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

                        ผู้อ านวยการกองคลัง                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รวม



หน้า 2

หมายเหต ุ10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน(บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดยกมา 1,611,900.00 
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค 7.ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่4 ซอย 7 220,600.00     

ปริมาณงาน  รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35-0.45 เมตร ยาว 113.00 เมตร
 รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
8.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที ่3 ซอย 5 - หมู่ที ่10 ซอย 1 1,720,000.00   
ปริมาณงาน  วางท่อ ค.ส.ล.  0.80 เมตร มอก. ชั้น 3 จ านวน 262 ท่อน บ่อพกั ค.ส.ล.
จ านวน 28 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทางเดิน รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
9.ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หมู่ที ่1 บริเวณหน้าสถานีอนามัยเก่า 122,800.00     
ปริมาณงาน  เทคอนกรีตกว้าง 9.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 237.50 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
10.ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่2 ซอย 1 139,300.00     
ปริมาณงาน  รางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35-0.45 เมตร ยาว 71 .00 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
11.ก่อสร้างถนนพร้อมผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที ่4 ซอยหลังปัม๊ . 202,000.00     
   - 1.เทคอนกรีตถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตถนน ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร
   -2.กอ่สร้างผนังคอนกรีตกนัดิน ยาว 40.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
12.ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที ่7 เลียบถนนสายบางขุนไทร - ปากทะเล 93,100.00       
ปริมาณงาน  รางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35-0.45 เมตร ยาว 49.00 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบอบต.ก าหนด

4,109,700.00 รวม

                  (ลงชื่อ)....................................                                   (ลงชื่อ)จ.อ........................................                                      (ลงชื่อ)......................................... 

                        (นางบุญรวม  ค าชื่น)                                              (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                                            (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

                        ผู้อ านวยการกองคลัง                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล



หน้า 2

หมายเหต ุ10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน(บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดยกมา 4,109,700.00 

งบประมาณ การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าครุภัณฑ์ การศึกษา เครือ่งเล่นพัฒนาการเด็ก 230,000.00     

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นเสริมพฒันาการเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย

และ 1.ชุดมหาสนุก 2. ชุดกระดานล่ืนประสาทน้อย 3.สกทูเตอร์โยกเยก 4.เคร่ืองบินโยกเยก
ประถมศึกษา 5. รถนุ่มนิ่ม 6.สิงโตโยกเยก 7.ม้าลายโยกเยก 8.บ่อบอลหรรษาแนวโค้งพร้อมลูกบอล

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 2 เคร่ือง 106,500.00     

กอ่หนี้แล้ว 1.ติดต้ังบริเวณเสาไฟฟา้หน้าบ้านนานยิ้ม พลูสวัสด์ิ หมู่ที ่2
2.บริเวณถนนสายคลองขโมย หมู่ที ่9 (ติดต้ังเสาคอนกรีตเพิม่ 1 ต้น)

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ส่ิงสาธารณูปการ โครงการเสริมถนน ค.ส.ล. ซอย 2 ปากซอย ถงึศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที ่8 537,000.00     
กอ่หนี้แล้ว

4,983,200.00 รวมทัง้สิ้น

                  (ลงชื่อ)........................................                                    (ลงชื่อ)จ.อ.........................................                                       (ลงชื่อ)......................................... 

                        (นางบุญรวม  ค าชื่น)                                              (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                                                (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

                        ผู้อ านวยการกองคลัง                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบล



หน้า 2

จ านวนเงิน(บาท)



หน้า 2

จ านวนเงิน(บาท)



หน้า 2

จ านวนเงิน(บาท)



หมายเหต ุ12 เงินรับฝาก

จ านวนเงิน

เงินรับฝาก  - เงินรับฝากประกันสัญญา 241,870.00             

 - ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 13,941.88               

 - เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,130,642.90           

 - เงินรับฝากรอคืนจังหวัด แยกเป็น 174,162.00             

        -ค่าเล่าเรียนบุตร               1,540.00        

       -ค่าตอนแทนและค่าครองชีพ ผดด.      139,640.00     

       -เงินประกันสังคม 6,982.00        

       -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26,000.00      

1,560,616.78         

(ลงชื่อ)........................................                 (ลงชื่อ)จ.อ.........................................           (ลงชื่อ)......................................... 

      (นางบุญรวม  ค าชื่น)                         (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                     (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

      ผู้อ านวยการกองคลัง                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

รายการ

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559



หมายเหต ุ16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตลุาคม 2558 26,518,675.57 

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,939,990.06    
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

     (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 484,997.51      

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 1,454,992.55    

รายจ่ายค้างจ่าย 92,304.00        

ปรับปรุงดอกเบีย้ -                 

ค่าครองชีพลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2558 4,700.00          

หัก  จ่ายขาดเงินสะสม-ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที ่7 547,000.00      1,004,976.30    

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 27,523,651.87 

เงินสะสม 30 กันยายน 2559  ประกอบดว้ย

1. หุน้ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -                 

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. -                 

3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -                 

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ทีช่ าระหนี้แล้ว

   (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู)้ -                 
6. เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ -                 

27,523,651.87 

ทัง้นี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ..604,000.-........บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(ลงชื่อ)........................................                 (ลงชื่อ)จ.อ.........................................           (ลงชื่อ)......................................... 

      (นางบุญรวม  ค าชื่น)                         (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                     (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

      ผู้อ านวยการกองคลัง                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            นายกองค์การบริหารส่วนต าบล



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ16 เงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

ทีไ่ด้รับอนุมัติ

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที ่10 สะพาน

ข้ามคลองข้างวัดบางขุนไทร ผิวจราจร

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าส่ิงก่อสร้างสาธารณูปการ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 670,000.00      604,000.00     -                604,000.00    66,000.00      

670,000.00     604,000.00    -               604,000.00   66,000.00     

                  (ลงชื่อ)........................................                                    (ลงชื่อ)จ.อ.........................................                                       (ลงชื่อ)......................................... 

                        (นางบุญรวม  ค าชื่น)                                              (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                                                (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

                        ผู้อ านวยการกองคลัง                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รวม



หมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน

ชื่อ จ านวนเงิน

ก อสังหาริมทรัพย์

   - ทีดิ่น ก รายได้องค์การบริหารส่วนต าบล 18,089,680.43  

   - ส่ิงก่อสร้าง (หมายเหตุ 1) 3,996,905.00    ข เงินอุดหนุนรัฐบาล 4,171,674.00    

   - อาคารทีท่ าการ อบต. 1,048,000.00    ค เงินบริจาค 16,000.00        

   - อาคารทีท่ าการ อบต. (ปรับปรุงจากโรงจอดรถ) 2,071,380.00    ง เงินนอกงบประมาณ/ถ่ายโอนฯ -                 

   - อาคารศูนย์ อปพร. 667,000.00       จ อุดหนุนเฉพาะกิจ 68,700.00        

   - โรงจอดรถ อบต. 207,000.00       ช เงินรางวัลบริหารจัดการทีดี่ปี 2554 667,000.00       

ข สังหาริมทรัพย์

   - ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,339,200.00    

   - ครุภัณท์คอมพิวเตอร์ 1,154,493.00    

   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 252,435.00       

   - ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง 7,483,743.93    

   - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 296,700.00       

   - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,814,050.00    

   - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ช่าง) 18,000.00        

   - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 550,427.50       

   - ครุภัณฑ์ส ารวจ 86,900.00        

   - ครุภัณฑ์อื่น (เคร่ืองเด็กเล่น,ศาลาทีพ่ักริมทาง) 1,532,420.00    

   - ครุภัณฑ์เกษตร 194,750.00       

   - ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 111,400.00       

   - ครุภัณฑ์รับโอนเพิม่จากหน่วยงานอื่น 88,750.00        

   - ครุภัณฑ์กีฬา 99,500.00        

รวม 23,013,054.43 23,013,054.43 

      ผู้อ านวยการกองคลัง                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

แหล่งทีม่าของทรัพย์สินทัง้หมด

(ลงชื่อ)........................................                 (ลงชื่อ)จ.อ.........................................           (ลงชื่อ)........................................ 

      (นางบุญรวม  ค าชื่น)                         (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                                   (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 



หมายเหต ุ17 

เงินทุนส ารองเงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2558 14,572,030.92      

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสะสม 484,990.76          
เงินทุนส ารองเงินสะสม 30 กันยายน 2559 15,057,021.68      

   (ลงชื่อ).............................................................

               (นายสุชาติ   รุ่งเพียร)

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(ลงชื่อ)........................................         (ลงชื่อ)จ.อ.........................................           (ลงชื่อ)......................................... 

        (นางบุญรวม  ค าชื่น)                    (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                     (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

        ผู้อ านวยการกองคลัง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



   (ลงชื่อ).............................................................

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



+ สงู
- ต ่า

รายรับตามประมาณการ
รายรับ

ภาษอีากร 180,000.00              198,044.00            18,044.00               
ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนญุาต 212,400.00              238,106.30            25,706.30               
รายได้จากทรัพย์สิน 350,000.00              414,198.08            64,198.08               
รายได้เบด็เตล็ด 28,000.00               34,614.00              6,614.00                
ภาษจีัดสรร 15,859,600.00          17,846,249.08        1,986,649.08          
รายได้จากทนุ -                        -                       -                        
เงินอดุหนนุ 8,450,000.00           7,240,810.00          1,209,190.00-          

รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น 25,080,000.00        25,972,021.46       892,021.46           
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 11,497,793.00        
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากหนว่ยงานอื่น(พมจ.) 40,000.00              
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 1,728,600.00          

รวมรายรับทั้งสิ้น 39,238,414.46       

+ สงู
- ต ่า

รายจา่ยตามประมาณการ
งบกลาง 1,142,800.00           1,049,104.00          93,696.00               
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,660,100.00           2,653,680.00          6,420.00                
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,933,600.00           4,894,447.00          39,153.00               
ค่าจ้างประจ า 383,700.00              383,170.00            530.00                   
ค่าจ้างชั่วคราว 2,306,500.00           2,281,185.00          25,315.00               
ค่าตอบแทน 387,600.00              367,796.75            19,803.25               
ค่าใช้สอย 2,977,800.00           2,542,358.33          435,441.67             
ค่าวัสดุ 2,664,900.00           2,356,873.10          308,026.90             
ค่าสาธารณูปโภค 382,000.00              358,444.22            23,555.78               
เงินอดุหนนุ 1,797,000.00           1,795,100.00          1,900.00                
ค่าครุภณัฑ์ 970,400.00              893,300.00            77,100.00               
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 4,473,600.00           4,456,600.00          17,000.00               
รายจ่ายอื่น -                        -                       -                        

รวมรายจา่ยตามประมาณการรายจา่ยทั้งสิ้น 25,080,000.00        24,032,058.40       1,047,941.60         
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 11,497,793.00        
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากหนว่ยงานอื่น 40,000.00              
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 1,728,600.00          

รวมรายจา่ยทั้งสิ้น 37,298,451.40       
สูงกว่า (ต่ ากว่า) 1,939,963.06          

รายรับ                รายจ่าย
  (ต่ ากว่า)

     (ลงชื่อ)........................................                             (ลงชื่อ)จ.อ.........................................                               (ลงชื่อ)......................................... 

        (นางบญุรวม  ค าชื่น)                                       (อนนัต์  พนัธุบ์า้นแหลม)                                         (นายสุชาติ  รุ่งเพยีร) 

        ผู้อ านวยการกองคลัง                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ประมาณการ รายจา่ยจริง

           องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนุไทร
                                                             งบรายรับ - รายจา่ยตามงบประมาณ ประจ าป ี2559                          งบฐานะการเงินป ี2559

           ตั้งแตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

ประมาณการ รายรับจริง



     (ลงชื่อ)........................................                             (ลงชื่อ)จ.อ.........................................                               (ลงชื่อ)......................................... 



หมายเหต ุ7 ลูกหน้ีอ่ืนๆ 
ลูกหนี้เงินสะสม 97,280.00       

รวม 97,280.00       

หมายเหต ุ13 หน้ีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน
เจ้าหนี้เงินสะสม 97,280.00       

รวม 97,280.00       

(ลงชื่อ)......................................         (ลงชื่อ)จ.อ....................................           (ลงชื่อ)......................................... 

        (นางบุญรวม  ค าชื่น)               (อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)                     (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

        ผู้อ านวยการกองคลัง           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559


