
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2564

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 56,284,935.41        
ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 7 4,992.83               
ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน 8 36,028.00             
เงินลงทุนระยะส้ัน 9 10,214,468.26        
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 10 145,524.00            
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11 23,633.43             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 66,709,581.93       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 6,713,779.95         
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 13 17,235,689.96        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,949,469.91       

รวมสินทรัพย์ 90,659,051.84       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

ลงช่ือ...................................................
(นางพิชยา พิชญดลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง

จ.อ...................................................
(อนันต์  พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร



(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2564

หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 37,779.84             
เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 15 291,008.30            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 328,788.14           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 16 1,395,521.26         
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,395,521.26        

รวมหน้ีสิน 1,724,309.40        
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม 68,067,268.23        
เงินทุนส ารองเงินสะสม 19,665,789.46        
รายได้สะสม 1,201,684.75         
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 88,934,742.44       

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 90,659,051.84       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

ลงช่ือ...................................................
(นางพิชยา พิชญดลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง

จ.อ...................................................
(อนันต์  พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร



(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2564

รายได้
รายได้จัดเก็บเอง 18 490,625.67            
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 19 20,783,477.73        
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 20 21,814,943.85        
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 21 3,061.59               

รวมรายได้ 43,092,108.84       
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 22 14,334,998.00        
ค่าบ าเหน็จบ านาญ 23 222,000.00            
ค่าตอบแทน 24 270,900.00            
ค่าใช้สอย 25 4,974,450.45         
ค่าวัสดุ 26 649,663.55            
ค่าสาธารณูปโภค 27 338,754.08            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 28 5,677,573.41         
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 29 15,515,986.16        
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 30 181,621.00            

รวมค่าใช้จ่าย 42,165,946.65       
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 926,162.19           

ต้นทุนทางการเงิน -                      
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 926,162.19           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

ลงช่ือ...................................................
(นางพิชยา พิชญดลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง

จ.อ...................................................
(อนันต์  พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ เงินสะสม
เงินทุนส ารอง

เงินสะสม
รายได้สะสม

ทุนด าเนินการ

สะสม/ส่วนของทุน
ก าไร/ขาดทุนสะสม

รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 35,292,655.74 18,565,580.38 -                 -                  -                 53,858,236.12

การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 31,822,964.06 947,963.06 1,288,878.01 -                  -                 34,059,805.13

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง 67,115,619.80 19,513,543.44 1,288,878.01 -                  -                 87,918,041.25

การเปล่ียนในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2564

การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 52,893.00 - - 52,893.00

การจ่ายจากส่วนของทุน - - - -                  -                 -

ปรับปรุงระหว่างปี 37,403.30 242.70 - -                  -                 37,646.00

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 861,352.13 152,003.32 (87,193.26) -                  -                 926,162.19

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 68,067,268.23 19,665,789.46 1,201,684.75 -                  -                 88,934,742.44

ลงช่ือ.................................................................  จ.อ.........................................................................

(นางพิชยา  พิชญดลย์)

ผู้อ านวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

ลงช่ือ........................................................................

(อนันต์  พันธ์ุบ้านแหลม) (นายสุชาติ  รุ่งเพียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  รักษาราชการแทน



หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

2564

           เงินฝากสถาบันการเงิน 45,453,792.39

เงินฝากประจ าท่ีมีก าหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน 10,831,143.02

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,284,935.41

หมายเหตุ 7 ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย:บาท)

2564

รายได้ค้างรับ 4,992.83

รวม ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 4,992.83

หมายเหตุ 8 ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน

(หน่วย:บาท)

2564

           ลูกหน้ีความรับผิดทางแพ่ง 36,028.00

           รวม ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน 36,028.00

หมายเหตุ 9 เงินลงทุน-ระยะส้ัน

(หน่วย:บาท)

2564

          เงินฝากประจ า 6 เดือน 10,214,468.26

           รวม เงินลงทุนระยะส้ัน 10,214,468.26

หมายเหตุ 10 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย:บาท)

2564

           วัสดุคงคลัง 145,524.00

           รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ 145,524.00



หมายเหตุ 11 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย:บาท)

2564

          ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 23,633.43

          รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 23,633.43

หมายเหตุ 12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

2564

ท่ีดิน 81,600.00

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 7,297,387.00

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (4,729,085.67)

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิ) 2,568,301.33

ครุภัณฑ์ 6,902,775.00

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (2,838,896.38)

ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 4,063,878.62

รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 6,713,779.95

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน

(หน่วย:บาท)

2564

         ถนน 33,622,487.80

         หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ถนน (20,757,827.85)

        ถนน (สุทธิ) 12,864,659.95

         สะพาน 2,451,179.00

         หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-สะพาน (1,214,169.67)

         สะพาน(สุทธิ) 1,237,009.33

         สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 8,180,400.00

         หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (5,046,379.32)

         สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (สุทธิ) 3,134,020.68

         รวม สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ) 17,235,689.96



หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย:บาท)

2564

         ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 23,739.95

         ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 14,039.89

         รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 37,779.84

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

(หน่วย:บาท)

2564

          เงินรับฝากอ่ืน 120,908.30

          เงินประกันสัญญา 170,100.00

          รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 291,008.30

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย:บาท)

2564

          เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,140,721.26

          เงินประกันสัญญา 254,800.00

          รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 1,395,521.26

หมายเหตุ 17  ภาระผูกพัน

 - ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

                (หน่วย:บาท)

2564

สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้

อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ           914,000.00

รวม           914,000.00

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง



หมายเหตุ 17  ภาระผูกพัน (ต่อ)

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันท่ีเกิดจากสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ จ าแนกตาม

ระยะเวลาของสัญญาได้ดังน้ี

(หน่วย:บาท)

2564

ไม่เกิน 1 ปี 80,827.52

รวม 80,827.52

หมายเหตุ 18 รายได้จัดเก็บเอง

(หน่วย:บาท)

2564

          รายได้ภาษี 114,418.98

          รายได้ค่าธรรมเนียม 199,876.10

          รายได้ค่าปรับ 1,600.00

          รายได้ใบอนุญาต 1,540.00

          รายได้ดอกเบ้ียหรือเงินปันผล 166,647.11

          รายได้อ่ืน 6,543.48

          รวม รายได้จัดเก็บเอง 490,625.67

หมายเหตุ 19 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วย:บาท)

2564

รายได้ภาษีรถยนต์ 743,886.28

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 

พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ
10,062,368.84

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 

พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
3,376,082.56

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 247,841.75

รายได้ภาษีสรรพสามิต 5,682,913.03

รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 95,508.65

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 31,367.62

รายได้ค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
542,999.00

ภาษีจัดสรรอ่ืน 510.00

รวม รายได้รัฐบาลเก็บแล้ว

จัดสรรให้
20,783,477.73



หมายเหตุ 20 รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย:บาท)

2564

21,734,199.85

51,744.00

29,000.00

รวม รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 21,814,943.85

หมายเหตุ 21 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

(หน่วย:บาท)

2564
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน 3,061.59
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,061.59
รวม รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 3,061.59

(หน่วย:บาท)

2564

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,707,874.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720.00

เงินประจ าต าแหน่ง 252,000.00

ค่าจ้าง 494,340.00

เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3,252,251.00

เงินค่าครองชีพ 272,523.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร 73,187.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00

เงินสมทบ กบท. 222,000.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 106,377.00

        เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,781.00

ค่าเช่าบ้าน 357,000.00

เงินเพ่ิม 35,000.00

         ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 28,945.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14,334,998.00

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐก าหนดวัตถุประสงค์

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



(หน่วย:บาท)

2564

         บ านาญ 222,000.00

         รวม ค่าบ าเหน็จบ านาญ 222,000.00

(หน่วย:บาท)

2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 265,300.00

ค่าตอบแทนอ่ืน 5,600.00

รวม ค่าตอบแทน 270,900.00

(หน่วย:บาท)

2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ในประเทศ 83,960.40

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – บุคคลภายนอก 151,915.00

ค่าเบ้ียเล้ียง – ในประเทศ 1,280.00

ค่าท่ีพัก - ในประเทศ 16,500.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ – ในประเทศ 11,966.30

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,038,161.66

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,350.00

ค่าเช้ือเพลิง 320,287.49

ค่าจ้างเหมาบริการ – บุคคลภายนอก 2,856,435.67

ค่าจ้างเหมาบริการ – หน่วยงานภาครัฐ 60,200.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 12,935.00

ค่าเช่า 24,000.00

ค่าธรรมเนียม 22,880.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 91,240.00

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 270,544.00

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 9,794.93

รวม ค่าใช้สอย 4,974,450.45

หมายเหตุ 23 ค่าบ าเหน็จบ านาญ

หมายเหตุ 24 ค่าตอบแทน

หมายเหตุ 25 ค่าใช้สอย



(หน่วย:บาท)

2564

ค่าวัสดุใช้ไป 649,663.55

รวม ค่าวัสดุ 649,663.55

(หน่วย:บาท)

2564

ค่าไฟฟ้า 188,705.88

ค่าน้ าประปาและบาดาล 28,287.02

ค่าโทรศัพท์ 7,218.38

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 95,918.80

ค่าบริการไปรษณีย์ 18,624.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 338,754.08

หมายเหตุ 28 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

(หน่วย:บาท)

2564

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 260,072.24

ครุภัณฑ์ 1,282,586.48

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 4,134,914.69

5,677,573.41

หมายเหตุ 26 ค่าวัสดุ

หมายเหตุ 27 ค่าสาธารณูปโภค

รวม ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย



หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

(หน่วย:บาท)

2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ 65,333.01

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน – องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 13,825.81

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน – ภาคครัวเรือน 65,460.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน-ธุรกิจเอกชน 20,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก าไร 38,000.00

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 391,442.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 12,493,200.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ 1,807,778.34

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 308,835.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธาณสุชตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 312,112.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 15,515,986.16

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายอ่ืน

(หน่วย:บาท)

2564

21,121.00

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 160,500.00

รวม ค่าใช้จ่ายอ่ืน 181,621.00

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย


