
 

 

                                                                               
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ  

ประจําปีงบประมาณ  2555 
................................................. 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  พ.ศ.  
2548  ข้อ  101  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ  ตามข้อ  
100 ให้เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเวลาอันสมควร   

 บัดนี้องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประจําปี
งบประมาณ  2555  เรียบร้อยแล้ว  

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    11  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555   
 
 
        (นายจําลอง  เมืองราช) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่  28  กันยายน  2555 
ทรัพย์สิน หนี้สินและเงินสะสม 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน  (หมายหตุ 1)     9,159,641.00  ทุนทรัพย์สิน       9,159,641.00  

เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (01-031-2-17024-1) 1,117,400.86    รายจ่ายรอจ่าย         723,060.00  

เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชีประจาํ (30-031-4-06878-3)  1,972,127.77    เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)           45,049.98  

เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชีออมทรัพย์บัญชีที่ 2(031-2-22666-8)     96,265.60    เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน   516,265.60  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ (362-0-05684-6)   4,309,627.86    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา, คนพิการ           31,300.00  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ (ศพด 362-0-29792-4)     209,231.05    เงินทุนสํารองเงินสะสม 25%       5,818,672.79  
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย ์
 (362-0-19189-1) 477.89          

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีประจํา (362-2-02637-5) 3,525,111.38  11,230,242.41  เงินสะสม เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2554 (หมายเหตุ 3)  8,921,584.41    

ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศษรฐกิจชุมชน      420,000.00  บวก รับระหว่างป ี      65,803.70    

      บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 1,613,871.91    

      ลบ เงินทุนสํารองสะสมประจําป ี    403,467.98    

          จ่ายขาดเงินสะสม  5,681,898.00    

      เงินสะสม เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2555       4,515,894.04  

    20,809,883.41       20,809,883.41  

 
             ผกากรอง  สําล ี              เนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน ์     จําลอง  เมืองราช 
          (นางผกากรอง  สําล)ี          (นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน)์              (นายจําลอง  เมืองราช) 
           หัวหน้าส่วนการคลัง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 



 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 

ณ   วันท่ี  28  กันยายน  2555 
รายการ รหัสบัญชี  เดบิต   เครดิต  

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์  (01-031-2-17024-1) 110201       1,117,400.86    

เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์บัญชีท่ี 2  (01-031-2-22666-8) 110201           96,265.60    
เงินฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์  (362-0-05684-6) 110201       4,309,627.86    
เงินฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์ ศพด  (362-0-29792-4) 110201         209,231.05    
เงินฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์  (362-0-19189-1) 110201               477.89    
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ประจํา  (30-031-4-06878-3) 110202       1,972,127.77    
เงินฝากธนาคารกรุงไทยประจํา  (362-2-02637-5) 110202       3,525,111.38    

ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 110604         420,000.00    
รายจ่ายรอจ่าย 210500        723,060.00  
เงินรับฝากผื่น ๆ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 230000        516,265.60  
เงินรับฝากอ่ืน ๆ - เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 230000              400.00  
เงินรับฝากอ่ืน ๆ -โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 230000              477.89  
เงินรับฝากอ่ืน ๆ -โครงการสร้างบทบาทเขตพ้ืนท่ีฯ 230000                20.00  

เงินรับฝากอ่ืน ๆ -โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 230000              462.50  
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 230102            6,242.39  
ค่าใช้จ่าย5% 230105            1,626.00  
ส่วนลด 6% 230106            1,951.20  
เงินมัดจําประกันสัญญา 230108          33,870.00  
เงินสะสม 300000      4,515,894.04  

เงินทุนสํารองเงินสะสม 25% 320000      5,818,672.79  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา,คนพิการ 441002          31,300.00  

    11,650,242.41  11,650,242.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
    ผกากรอง  สําล ี   เนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน ์     จําลอง  เมืองราช 
           (นางผกากรอง  สําล)ี         (นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน)์  (นายจําลอง  เมืองราช) 
 
 
 
 
 

  
                                    หมายเหต ุ 1 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้

งบทรัพย์สิน 

ณ วันที ่ 28  กันยายน  2555 

    
ประเภททรัพย์สิน  ราคาทรัพย์สิน  แหล่งท่ีมาของทรัพย์สิน 

    ช่ือ  จํานวนเงิน  

ก. อสังหาริมทรัพย ์   ทรัพย์สินได้จาก   

     1. ท่ีดิน       450,000.00  1.รายไดข้อง อบต.    2,534,141.00  

     2. อาคาร  6,191,300.00  2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ปี 2552)        23,100.00  

 
  3. มีผู้อุทิศให้       465,000.00  

ข. สังหาริมทรัพย ์   4. เงินสะสม    6,137,400.00  

    1. ยานพาหนะและขนส่ง 77,900.00      

    2. เครื่องใช้สํานกังาน 2,234,836.00      

    3. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์       

       3.1 ในการโยธา 94,605.00      

       3.2 ในการเกษตร 12,000.00      

       3.3 ในการศึกษา 99,000.00      

รวม 9,159,641.00    9,159,641.00  



 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
รายละเอียดงบทรัพย์สิน 
ปีงบประมาณ  2555 

ประเภททรัพย์สิน 
 ยกมาจาก   ทรัพย์สินเพิ่ม   จําหน่ายออก   ยกไป  
 งวดก่อน   ปี 2555   ปี 2555   งวดหน้า  

อสังหาริมทรัพย์         
1 ท่ีดิน     450,000.00                 -                   -          450,000.00  
2 อาคาร     189,500.00   6,001,800.00                 -        6,191,300.00  
        
สังหาริมทรัพย์       
1 ยานพาหนะและขนส่ง      39,000.00       38,900.00                 -            77,900.00  
2 เครื่องใช้สํานักงาน  1,359,096.00      875,740.00                 -        2,234,836.00  
3 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์       
   3.1 ในการโยธา      94,605.00            94,605.00  
   3.2 ในการเกษตร      12,000.00            12,000.00  

   3.3  ในการศึกษา      99,000.00            99,000.00  

  2,243,201.00  6,916,440.00                 -    9,159,641.00  

หมายเหตุ 
ทรัพย์สินเพ่ิมในปี 2555 จ่ายจากเงินสะสม 
อาคารสํานักงาน     5,359,900.00  
โรงเก็บพัสดุ       299,400.00  
โรงจอดรถ       343,000.00  
ครุภัณฑ์สํานักงาน (พร้อมกับอาคารสํานักงาน) ประกอบด้วย       135,600.00  
เครื่องปรับอากาศ       30,700.00  
เครื่องปรับอากาศ       34,600.00  
เครื่องปรับอากาศ       34,600.00  
ถังเก็บน้ําขนาด 3,000 ลิตร      14,000.00  
ถังเก็บน้ําขนาด 3,000 ลิตร      14,000.00  
เครื่องสูบน้ํา       6,100.00  
ถังดับเพลิง       1,600.00  

 
 



 

 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ  2 

  

  
หมายเหต ุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

  
       เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 

 
      เงินมัดจําประกันสัญญา          33,870.00  

      ค่าใช้จ่าย 5%           1,626.00  

      เงินส่วนลด 6%           1,951.20  

      เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              400.00  

      เงินภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย           6,242.39  

      เงินรับฝาก - โครงการสร้างบทบาทเขตพ้ืนท่ี               20.00  

      เงินรับฝาก - โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว              477.89  

      เงินรับฝาก - โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว              462.50  

รวม         45,049.98  

  
                                        ผกากรอง  สําล ี

 
                                       (นางผกากรอง  สําล)ี                           

                                        หัวหน้าส่วนการคลัง                      

  
                                         เนาวรัตน์  เพ็ชรรตัน ์

 
                                     (นางเนาวรัตน ์ เพ็ชรรัตน)์ 

                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

  
                                           จําลอง  เมืองราช 

 
                                        (นายจําลอง  เมืองราช) 

                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 



 

 

 
 
 
 

      
หมายเหตุ   3 

 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้

 
 

งบเงินสะสม 
 

 
ณ วันที่ 28  กันยายน 2555 

 
เงินสะสม  

    
  8,921,584.41  บาท 

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
   

1,613,871.91  
 
บาท      

 รายรับระหว่างปี       65,803.70  บาท  1,679,675.61  บาท  
  

        
หัก จ่ายขาดเงินสะสม 

   
5,681,898.00  

 
บาท      

 
ทุนสํารองเงินสะสม      403,467.98  บาท  6,085,365.98  บาท   - 4,405,690.37  บาท 

      
   4,515,894.04  

 
เงินสะสม 28  กันยายน 2555 
ประกอบด้วย       

 
เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้  

    
  4,451,542.04  บาท 

        
หมายเหตุ 

      

 
รายรับระหว่างปี 

      

 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปี 54 

  
         1,451.70  

 
 

เงินเหลือจ่ายรอจ่ายปีก่อนผลักเข้าเงินสะสม 
   

       64,352.00  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2555 

ลําดับ
ท่ี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

หมาย
เหต ุ

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
  -เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคม       112,839.00       112,839.00               -      
  ผช.ครู ศพด จํานวน 1 อัตรา         
  -ค่าวัสดุการศึกษา       12,487.00         12,487.00               -      

2 เบี้ยยังชีพคนชรา   2,966,300.00     2,935,000.00     31,300.00    
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ      121,500.00       121,500.00               -      
4 โครงการถนนไร้ฝุ่น    1,387,000.00     1,387,000.00               -      
  -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์         
  ติกคอนกรีต ถ.สว่างวงศ์ ม. 4ฯ         
5 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด        25,000.00         25,000.00      
  (25 ตาสับปะรด)         

  รวม    4,625,126.00     4,593,826.00     31,300.00    


