
หมายเหตุ ป ี2563 ป ี2562

ทรพัยส์นิตามงบทรพัยส์นิ 2 25,167,230.43 23,919,740.43

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 61,314,179.75 60,394,685.34
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4 5,637.00 59,400.00 
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 5 240,000.00 405,000.00
รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 61,559,816.75 60,859,085.34

รวมสนิทรพัย์ 61,559,816.75 60,859,085.34

ทุนทรพัยส์นิ  2 25,167,230.43 23,919,740.43

หน้ีสนิ

หน้ีสนิหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 6 6,319,753.70 7,087,050.00
เงินรับฝาก 7 1,381,826.93 1,339,169.66
รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ - - 
รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 7,701,580.63 8,426,219.66

รวมหน้ีสนิ 7,701,580.63 8,426,219.66

เงินสะสม

เงินสะสม  8 35,292,655.74 34,603,364.95
เงินทุนส ารองเงินสะสม 18,565,580.38 17,829,500.73
รวมเงินสะสม 53,858,236.12 52,432,865.68

รวมหน้ีสนิและเงินสะสม 61,559,816.75 60,859,085.34

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร
ผู้อ านวยการกองคลัง

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2563

........................................................... จ.อ............................................................
(นางพชิยา  พชิญดลย์) (อนนต์  พนัธุ์บ้านแหลม)

...................................................................
(นายสุชาติ  รุ่งเพยีร)



ขอ้มลูทัว่ไป

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ต้ังอยู่เลขที ่1 หมู่ 3 ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
มีพืน้ทีป่ระมาณ 25.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,732 ไร่ มีประชากรทัง้ส้ิน จ านวน 7,129 คน มีหมู่บ้าน 
จ านวน 11 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 41,992,243.66 บาท

หมายเหต ุ1 สรุปนโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ

1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพือ่จัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที ่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2558  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) ลงวันที ่
21 มีนาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

1.2  งบทรัพย์สิน
ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุน ณ วันทีไ่ด้มาโดยไม่มีการค านวณ

ค่าเส่ือมราคา
1.3  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเปล่ียนแปลงทุนส ารองเงินสะสมจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 15 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 87  
ทุกวันส้ินปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปี
ไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพือ่เป็นทุนส ารองเงินสะสม  ทัง้นี้ ตามหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2563



องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ต้ังอยู่เลขที ่1 หมู่ 3 ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 



หมายเหตุ 2 งบทรัพยส์ิน

ชือ่

2563 2562 2563 2562
ที่ดิน

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 81,600.00 81,600.00 รายได้ 24,988,230.43 23,713,490.43 

อาคาร เงินที่มีผู้อทุิศให้ 101,500.00 117,500.00 
อาคารส านักงาน 3,119,380.00 3,119,380.00 รับโอน 77,500.00 88,750.00 
อาคารศูนย ์อปพร. 667,000.00 667,000.00
โรงจอดรถ อบต. 0.00 0.00

สิง่ปลูกสร้าง

ส่ิงปลูกสร้างอื่น 1,805,507.00 1,805,507.00

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,545,670.00 1,546,525.00
ครุภัณฑ์การศึกษา 249,500.00 260,750.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9,932,783.93 9,909,243.93
ครุภัณฑ์การเกษตร 328,910.00 194,750.00
ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 86,757.00 86,757.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,735,145.00 2,189,670.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 612,852.50 583,852.50

296,700.00 296,700.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 321,885.00 281,085.00
ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 111,400.00 111,400.00
ครุภัณฑ์กฬีา 99,500.00 99,500.00
ครุภัณฑ์ส ารวจ 83,400.00 86,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,124,800.00 1,159,600.00
ครุภัณฑ์อื่น 1,964,440.00 1,439,520.00

25,167,230.43 23,919,740.43 25,167,230.43 23,919,740.43

ค าอธิบาย

1.  ทรัพยสิ์นที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินที่มีผู้อทุิศให้ และเงินอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ 

2.  ทรัพยสิ์นที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพยสิ์นทุกประเภท

ราคาทรัพยส์ิน
จ านวนเงิน

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมทั้งทรัพยสิ์นที่ให้ยมืหรือเช่า ยกเว้นทรัพยสิ์นที่จดัไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกฬีา เป็นต้น
ให้แสดงทรัพยสิ์นที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  2563

แหล่งที่มาของทรัพยส์ินทั้งหมด
ประเภททรัพยส์ิน

รวม



หมายเหต ุ3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2562

เงินสด -                    
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 300000093744 10,728,615.51

เลขที่ 704-2-75322-9 23,768,530.43

เลขที่ 704-2-36161-2 730,778.83

เลขที่ 310001703918 14,341,673.37

กรุงไทย เลขที่ 703-2-41936-4 10,100,249.98 

กรุงไทย เลขที่ 703-0-47680-8 724,837.22
          รวม 60,394,685.34

หมายเหต ุ4 รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ 2562

เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถ่ายโอนเลือกท า 59,400.00 

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา 

อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา 

59,400.00 

ประเภทประจ า

2563

2563

-                     
10,796,834.61

38,699,601.62

0.00

10,189,011.51

ประเภทออมทรัพย์ 730,270.93
61,314,179.75

ประเภทประจ า

ประเภทออมทรัพย์ 898,461.08

ประเภทออมทรัพย์

-                  

องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนุไทร

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที ่ 30  กันยายน  2563

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ออมสิน

ประเภทออมทรัพย์พิเศษ

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1,200.00          

3,000.00          

5,637.00 

1,437.00          



หมายเหต ุ5 ลกูหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน

ปี 2563

นายสุเทพ มว่งงาม
นางปราณี เจริญลาภ
นายเทียนชัย อภสิิทธิ์แกว้เจริญ
นายชัยวัฒน์ โยธา
นายณัฐกานต์ บุญมาสูงทรง
นายชะเอม โต๊ะมิ
นางระเบียบ ปรางค์ภผูา
นายโกสินท์ สอนขาว
นางสกลุรัตน์ คงจันทร์

หมายเหต ุ5 ลกูหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน 

ปี 2562

นายสุเทพ มว่งงาม
นางปราณี เจริญลาภ
นายเทียนชัย อภสิิทธิ์แกว้เจริญ
นายชัยวัฒน์ โยธา
นายณัฐกานต์ บุญมาสูงทรง
นายชะเอม โต๊ะมิ
นางระเบียบ ปรางค์ภผูา
นายโกสินท์ สอนขาว
นางสกลุรัตน์ คงจันทร์

กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 11

จ านวนเงิน

80,000.00                      

กลุ่มเกษตรท านา หมู่ 9 20,000.00                      
กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป หมู่ 1
กลุ่มประมงชายฝ่ัง หมู่ 10

กลุ่มเกษตรกร หมู่ 6 20,000.00                      

โครงการทีย่ืม

20,000.00                      
รวม 240,000.00                  

กลุ่มประมงพืน้บ้าน หมู่ 3

กลุ่มเล้ียงปลา หมู่ 7

20,000.00                      
กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 20,000.00                      
กลุ่มเกษตรกรท านา หมู่ 5 20,000.00                      

กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป หมู่ 1 40,000.00                      
กลุ่มประมงชายฝ่ัง หมู่ 10 40,000.00                      
กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 11 85,000.00                      

40,000.00                      
กลุ่มเกษตรกรท านา หมู่ 5 40,000.00                      
กลุ่มเกษตรกร หมู่ 6 40,000.00                      
กลุ่มเล้ียงปลา หมู่ 7 40,000.00                      

กลุ่มเกษตรท านา หมู่ 9 40,000.00                      
จ านวนเงินชื่อ - สกลุ ผู้ยืม โครงการทีย่ืม

รวม 405,000.00                  

กลุ่มประมงพืน้บ้าน หมู่ 3 40,000.00                      
กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4

20,000.00                      
20,000.00                      

องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนุไทร

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที ่ 30  กันยายน  2563

ชื่อ - สกลุ ผู้ยืม



ปี 2563

แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ

อนุมัติปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ ม.7-ม.11 1,716,000.00        
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 2,400,000.00 

จ านวน 1 คัน
งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.จัดซ้ือพัดลม (ติดผนัง) จ านวน 4 ตัว 8,000.00              

2.จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม (ขาต้ังเด่ียว) จ านวน 2 ตัว 4,600.00 
3.จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม (ขาตัวย)ู จ านวน 2 ตัว 4,400.00 
4.จัดซ้ือพัดลมไอเย็น จ านวน 2 เคร่ือง 40,000.00 

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรม กีฬาและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น จ านวน 1 ชุด 200,000.00 
และนันทนาการ

งบประมาณ การรักษาความสงบภายใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 30,000.00            
ระงับอัคคีภัย

งบประมาณ สังคมสงเคราะห์ บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000.00 
สงเคราะห์ 2.จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 5,000.00 

งบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1.ปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวดัไทรทอง-บ้านป่าขาด 334,000.00 
และการโยธา ม.9 บริเวณ กม.ที ่1+495 - กม.ที ่1+678

2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองดอนใหญ่ฝ่ังซ้าย ม.9 248,000.00 
ต.บางขุนไทร
3.วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ม.10 เลียบถนนสายบ้านแขก- 760,000.00 
บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที ่1+145 - กม.ที ่1+268

ต.บางขุนไทร

5,780,000.00 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2563

รวม

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย



องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2563

ปี 2563

แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ

5,780,000.00       

อนุมัติปีงบประมาณ 2563 (ก่อหน้ีผูกพัน)

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 287,000.00           
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ วสัดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) 100,753.70 

งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 152,000.00 

6,319,753.70 

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

รวม

ยอดยกมา



องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2563

ปี 2562

แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ

อนุมัติปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ ม.7-ม.11 1,716,000.00        
งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองรับวทิยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 6 ชุด 350,000.00           
งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ชุดแม่ข่าย) 140,000.00 

จ านวน 1 ชุด
งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ า จ านวน 2 ใบ 16,600.00 
งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรม กีฬาและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น จ านวน 1 ชุด 200,000.00 

และนันทนาการ
งบประมาณ การรักษาความสงบภายใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 25,000.00            

ระงับอัคคีภัย
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 2,400,000.00 

จ านวน 1 คัน
งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 9,450.00 

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร แก่ อบต.ตามทีไ่ด้รับมอบหมายฯ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดิ่นและ 180,000.00 
ส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินต่างๆ

อนุมัติปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ อุตสาหกรรม ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete หมู่ 8 สาย พบ.2028 2,050,000.00 
และการโยธา ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001)

7,087,050.00 

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

รวม



หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก 2562

ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 11,446.33

เงินประกนัสัญญา 165,375.00

เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 1,135,778.83

เงินค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 569.50

เงินรอคืนจงัหวัด

 - เงินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปี 2559 26,000.00

1,339,169.66 1,381,826.93 

2563

13,909.95

202,731.00

724.90

1,138,461.08

26,000.00

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  2563



หมายเหต ุ8 เงินสะสม

34,603,364.95 32,334,677.48

         รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 4,907,197.64 2,389,052.32
หกั  15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

      (เงินทุนส ารองเงินสะสม) -736,079.65 -358,357.85

บวก รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 4,171,117.99 2,030,694.47

รายจ่ายค้างจ่าย 278,145.00 226,700.00

เงินปเีก่าส่งคืน 72,780.85 11,293.00

หกั จ่ายขาดเงินสะสม 3,832,753.05-   689,290.79 -                2,268,687.47
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 35,292,655.74 34,603,364.95

เงินสะสม 30 กันยายน 2563    ประกอบดว้ย 2563 2562

1.  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ - - 

2.  เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 35,292,655.74 34,603,364.95

35,292,655.74 34,603,364.95

ทั้งนีไ้ด้รับการอนมุัติใหจ้่ายเงินสะสมท่ีอยู่ระหว่างด าเนนิการจ านวน 748,000.00         1,769,000.00   

และจะเบกิจ่ายในปงีบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร

เงินสะสม 1 ตลุาคม 2563

25622563

ส าหรับปี  สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน



ปี 2563
จ านวนเงิน

ที่ไดร้ับอนุมตัิ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนไทร ม.2-ม.3 498,000.00      -                -                  498,000.00   498,000.00  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั 250,000.00      -                -                  250,000.00   250,000.00  
ปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า พิบติัประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

748,000.00 - - 748,000.00 748,000.00 

ปี 2562 
จ านวนเงิน

ที่ไดร้ับอนุมตัิ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 5 ซอย 3 ฝ่ังซ้าย 304,000.00      -                303,000.00       1,000.00      
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง D26 หมูท่ี่ 5 568,000.00      -                499,000.00       69,000.00     

(ต่อจากโครงการเดิม)
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนน พบ.ถ. 36-004 สายวัดไทรทอง- 417,000.00      -                414,000.00       3,000.00      

บา้นปา่ขาด หมูท่ี่ 9 บริเวณ กม.ที่ 1.245 -
กม.ที่ 1.495

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมูท่ี่ 10 480,000.00 -                438,000.00       42,000.00     
สายบา้นแขก-บา้นบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001)
กม.ที่ 1+705 - กม.ที่ 1+895

1,769,000.00 - 1,654,000.00 115,000.00 - 

ส าหรับปี  สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ8 เงินสะสม

ยังไมก่่อหน้ี

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไมก่่อหน้ี

รวม

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน



 

บรหิารงาน การรกัษา สังคม เคหะ สรา้งความ การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป ความสงบ สงเคราะห์ และชมุชน เขม้แขง็ วัฒนธรรม และการโยธา

ภายใน ของชมุชน และนันทนาการ

รายจ่าย

งบกลาง 13,626,400.00 12,844,366.00 - 12,844,366.00 - - - - - - - - - - 12,844,366.00 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,497,400.00 2,484,720.00 - 2,484,720.00 2,484,720.00 - - - - - - - - - - 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,868,043.00 9,833,204.00 - 9,833,204.00 4,617,893.00 - 1,336,722.00 - 872,049.00 1,706,820.00 - - 1,299,720.00 - - 

ค่าตอบแทน 1,309,000.00 612,400.00 - 612,400.00 431,920.00 29,500.00 6,580.00 - 79,000.00 - - - 65,400.00 - - 

ค่าใช้สอย 5,154,956.00 3,680,383.06 - 3,680,383.06 1,133,453.18 15,700.00 681,034.40 25,450.00 5,080.00 262,912.75 59,087.00 1,009,589.73 221,126.00 266,950.00 - 

ค่าวสัดุ 2,402,101.00 1,869,951.17 27,090.00 1,897,041.17 698,206.15 17,000.00 653,562.16 66,820.00 70,903.26 104,615.00 - - 285,934.60 - - 

ค่าสาธารณูปโภค 408,000.00 341,811.82 - 341,811.82 321,788.75 - 20,023.07 - - - - - - - - 

ค่าครุภณัฑ์ 1,894,100.00 1,787,150.00 29,000.00 1,816,150.00 1,133,700.00 33,550.00 29,000.00 59,000.00 35,000.00 197,900.00 - 328,000.00 - - - 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 2,075,000.00 2,024,000.00 - 2,024,000.00 492,000.00 - - - - - - - 1,532,000.00 - - 

เงินอุดหนุน 1,745,000.00 1,607,059.97 - 1,607,059.97 10,739.97 - 1,241,200.00 207,120.00 - - 100,000.00 48,000.00 - - - 

รายจ่ายอื่น 20,000.00 - - - - - - - - - - - - - 
รวมรายจ่าย 42,000,000.00 37,085,046.02 56,090.00 37,141,136.02 11,324,421.05 95,750.00 3,968,121.63 358,390.00 1,062,032.26 2,272,247.75 159,087.00 1,385,589.73 3,404,180.60 266,950.00 12,844,366.00 

รายรบั

ภาษอีากร 190,000.00 73,335.00 - 73,335.00 

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 430,000.00 463,575.50 - 463,575.50 

รายได้จากทรัพย์สิน 460,000.00 420,961.03 - 420,961.03 

รายได้เบด็เตล็ด 120,000.00 12,298.00 - 12,298.00 

ภาษจีัดสรร 21,000,000.00 19,554,596.13 - 19,554,596.13 

เงินอุดหนุนทั่วไป 19,800,000.00 21,467,478.00 - 21,467,478.00 

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 56,090.00 56,090.00 
รวมรายรบั 42,000,000.00 41,992,243.66 56,090.00 42,048,333.66 

รายรบัสูงกว่ารายจ่าย 4,907,197.64 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

สาธารณสุข

รวมจ่ายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

(อนันต์  พันธุบ์้านแหลม)
จ.อ................................................... ......................................................

(นายสุชาติ  รุ่งเพียร)
.....................................................

(นางพิชยา  พิชญดลย)์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

ผู้อ านวยการกองคลัง

การศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด ประมาณการ รวม
รวมจ่ายจาก

เงนิงบประมาณ



 

12,844,366.00         -                     

2,484,720.00           -                     

9,833,204.00           -                     

612,400.00             -                     

3,680,383.06           -                     

1,897,041.17           -                     

341,811.82             -                     

1,816,150.00           -                     

2,024,000.00           -                     

1,607,059.97           -                     

37,141,136.02         -                     



                                                                  งบรายรับ - รายจา่ยตามงบประมาณ ประจ าป ี2563 งบฐานะการเงินป ี2563

+ สงู
- ต ่า

รายรับตามประมาณการ
รายรับ

ภาษอีากร 190,000.00                 73,335.00                 116,665.00-                
ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนญุาต 430,000.00                 463,575.50                33,575.50                  
รายได้จากทรัพย์สิน 460,000.00                 420,961.03                39,038.97-                  
รายได้เบด็เตล็ด 120,000.00                 12,298.00                 107,702.00-                
ภาษจีัดสรร 21,000,000.00             19,554,596.13            1,445,403.87-              
เงินอดุหนนุ 19,800,000.00             21,467,478.00            1,667,478.00              

รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น 42,000,000.00           41,992,243.66          7,756.34-                  

เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น -                          
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากหนว่ยงานอื่น(พมจ.) -                          
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 56,090.00                 

รวมรายรับทั้งสิ้น 42,048,333.66          

+ สงู
- ต ่า

รายจา่ยตามประมาณการ

งบกลาง 13,626,400.00             12,844,366.00            782,034.00                
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,497,400.00               2,484,720.00             12,680.00                  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,852,583.00               6,332,511.00             520,072.00                
ค่าจ้างประจ า 484,900.00                 461,940.00                22,960.00                  
ค่าจ้างชั่วคราว 3,530,560.00               3,038,753.00             491,807.00                
ค่าตอบแทน 1,309,000.00               612,400.00                696,600.00                
ค่าใช้สอย 5,154,956.00               3,680,383.06             1,474,572.94              
ค่าวัสดุ 2,402,101.00               1,869,951.17             532,149.83                
ค่าสาธารณูปโภค 408,000.00                 341,811.82                66,188.18                  
เงินอดุหนนุ 1,745,000.00               1,607,059.97             137,940.03                
ค่าครุภณัฑ์ 1,894,100.00               1,787,150.00             106,950.00                
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 2,075,000.00               2,024,000.00             51,000.00                  
รายจ่ายอื่น 20,000.00                   -                          20,000.00                  

รวมรายจา่ยตามประมาณการรายจา่ยทั้งสิ้น 42,000,000.00           37,085,046.02          4,914,953.98            

เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น -                          
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากหนว่ยงานอื่น -                          
เงินอดุหนนุระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 56,090.00                 

รวมรายจา่ยทั้งสิ้น 37,141,136.02          

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 4,907,197.64             
รายรับ                รายจ่าย

  (ต่ ากว่า)

     (ลงชื่อ)........................................                             (ลงชื่อ)จ.อ.........................................                               (ลงชื่อ)......................................... 
               (นางพชิยา  พชิญดลย์)                                       (อนนัต์  พนัธุบ์า้นแหลม)                                         (นายสุชาติ  รุ่งเพยีร) 
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ประมาณการ รายจา่ยจริง

องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนุไทร

ตั้งแตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

ประมาณการ รายรับจริง



รหัสบัญชี เดบิท เครดติ

เดบติ เงินสด 11011000 -                 

เงินฝากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแหลม
 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที ่704-2-75322-9 11012001 38,699,601.62  
 - ประเภทออมทรัพย์ (บัญชี 2) บัญชีเลขที ่704-2-36161-2 11012001 898,461.08      
 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที ่310001703918 11012001 -                 

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที ่703-0-47680-8 11012001 730,270.93      
 - ประเภทฝากประจ า บัญชีเลขที ่703-2-41936-4 11012002 10,189,011.51  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพระนครคีรี
 - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที ่731-6-00787-7 11012003 -                 

เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบ้านแหลม
 - ประเภทฝากประจ า บัญชีเลขที ่300-0-0009374-4 11012002 10,796,834.61  

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 240,000.00      
เงินฝากกระทรวงการคลัง 11020000 5,637.00          

เครดิต เงินรับฝากรอคืนจงัหวัด 21040014 26,000.00        

รายจา่ยค้างจา่ย 21010000 6,319,753.70    
เงินสะสม 31000000 35,292,655.74  
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 18,565,580.38  
เงินรับฝากประกนัสัญญา 21040008 202,731.00      
เงินรับฝากภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่า่ย 21040001 13,909.95        
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 21040016 1,138,461.08    
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลนช่าง 21040099 724.90            

61,559,816.75   61,559,816.75   

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
            ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร

งบทดลอง(หลังปิดบัญช)ี
                                                                          ณ  วันที ่30  กันยายน  2563                                                                 

รายการ

    (ลงชื่อ)...............................                (ลงชื่อ) จ.อ...............................                   (ลงชื่อ)...................................                        
       (นางพิชยา  พิชญดลย)์                       (อนันต์     พันธุบ์้านแหลม)                         (นายสชาติ  รุ่งเพียร)                                                              



หมายเหตุ 1

รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง

รายได้จัดเก็บเอง  

หมวดภาษีอากร 41100000  

1 ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 41100008 170,000.00            28,073.00              
2 ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 41100001 1,000.00               -                      
3 ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 1,000.00               -                      
4 ภาษีป้าย 41100003 18,000.00              45,262.00              

รวม 190,000.00           73,335.00            

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000

1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการใบอนุญาตขายสุรา 41210004 2,000.00               1,328.90               
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการพนัน 41210005 -                      60.00                   
3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 41210007 8,800.00               1,398.60               
4 ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนขยะมูลฝอย 41210008 190,000.00            180,360.00            
5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพาณิชย์ 41210029 2,500.00               220.00                  
6 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 5,000.00               1,300.00               
7 ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 195,000.00            265,558.00            
8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 4123003 20,000.00              8,750.00               
9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 41230007 1,000.00               540.00                  
10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 41219999 5,000.00               3,460.00               
11 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 41239999 700.00                  600.00                  

รวม 430,000.00           463,575.50           

หมวดรายได้ทรัพยส์ิน 41300000

1 ค่าเช่าทีดิ่น 41300001 -                      -                      
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 41300002 -                      -                      
3 ดอกเบีย้ 41300003 460,000.00            420,961.03            

รวม 460,000.00           420,961.03           

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000

1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกจิการเฉพาะการ 41400003 -                      -                      
รวม -                      -                      

 ณ วนัที ่ 30  กันยายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร   อ าเภอบา้นแหลม   จังหวดัเพชรบรุี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

รายการ



รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 41500000

1 เงินทีม่ีผู้อทุิศให้ 41500003 -                      -                      
2 ค่าขายแบบแปลน 41500004 10,000.00              7,500.00               
3 ค่าจ าหน่ายแบบพมิพแ์ละค าร้อง 41500006 -                      
4 ค่ารับรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 41500007 -                      
5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 41599999 110,000.00            4,798.00               

รวม 120,000.00           12,298.00            

หมวดรายได้จากทุน 41600000

1 ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 41600001 -                      -                      
2 รายได้จากทุนอื่น ๆ 41699999 -                      -                      

รวม -                      -                      

รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 42100000

1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 42100001 700,000.00            790,277.23            
2 ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พรบ.ก าหนดแผน 42100002 9,000,000.00         8,855,585.19         
3 ภาษีมูลค่าเพิม่ตามพรบ.จดัสรรรายได้(1ใน9) 42100004 3,300,000.00         3,056,785.62         
4 ภาษีธุรกจิเฉพาะ 42100005 450,000.00            219,428.78            
5 ภาษีสรรพสามิต 42100007 6,445,000.00         5,402,165.89         
6 ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 100,000.00            79,132.82              
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 100,000.00            48,003.60              
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ฯ 42100015 900,000.00            1,103,217.00         
9 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 42100016 5,000.00               -                      

รวม 21,000,000.00       19,554,596.13       

 

รายการ



รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 43100000

1 ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนฯ 43100002
เงินอดุหนุนทัว่ไป 19,800,000.00        4,873,797.00         
 -ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 321,000.00            
 -ส าหรับการสงเคราะห์เบีย้ความพกิาร 1,808,800.00         
 -ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ผู้สูงอายุ 10,380,500.00        
 -เงินเดือนค่าตอบแทน ศพด. 1,449,470.00         
 -ค่าจดัการเรียนการสอน 129,200.00            
 -อาหารเสริม(นม) ระดับปฐมวัย 72,814.00              
 -อาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย 182,400.00            
 -อาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษา 614,137.00            
 -อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา 1,319,940.00         
 -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000.00            
 -โครงการสัตว์ปลอดโรคจากพษิสุนัขบ้าฯ 21,000.00              
 -โครงการสัตว์ปลอดโรคจากพษิสุนัขบ้าฯ (ขึ้นทะเบียน) 2,100.00               
 -กจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.) 27,520.00              
 -เคร่ืองแบบนักเรียน (ศพด.) 19,200.00              
 -หนังสือเรียน (ศพด.) 12,800.00              
 -อปุกรณ์การเรียน (ศพด.) 12,800.00              

รวม 19,800,000.00       21,467,478.00       

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุตัถุประสงค์

หมวดเงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ 44100000

 - โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกนัไวรัสโคโรนา2019 27,090.00              
 - โครงการจดัซ้ือ DLTV ส าหรับ ศพด. 29,000.00              

รวม -                     56,090.00            

รวมรายได้และเงินอุดหนุน 42,000,000.00       42,048,333.66       

รายการ


