
                                                                               
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ  

ประจําปีงบประมาณ  2554 
................................................. 

 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  2554  เรียบร้อยแล้ว  

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    11  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554   
       
           จําลอง  เมืองราช 
        (นายจําลอง  เมืองราช) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 

ณ   วันท่ี  30  กันยายน  2554 

รายการ 
รหัส
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์  (031-2-17024-1) 110201      1,906,911.77  
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ประจํา  (031-4-06878-3) 110202        538,873.53  
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์บัญชีท่ี 2  (031-2-22666-8) 110201           15,667.31    

เงินฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์  (362-0-05684-6) 110201       9,000,663.12  
เงินฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์ ศพด  (362-0-29792-4) 110201           79,830.99    
เงินฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์  (362-0-19189-1) 110201               471.15    
เงินฝากธนาคารกรุงไทยประจํา  (362-2-02637-5) 110202      3,462,796.90    
ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 110604        500,000.00    
รายจ่ายรอจ่าย 210500         596,000.00  

เงินรับฝากผื่น ๆ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 230000         515,667.31  
เงินรับฝากอ่ืน ๆ - เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 230000               400.00  
เงินรับฝากอ่ืน ๆ -โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 230000               471.15  
เงินรับฝากอ่ืน ๆ -โครงการสร้างบทบาทเขตพ้ืนท่ีฯ 230000                20.00  
เงินรับฝากอ่ืน ๆ -โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 230000           10,000.00  
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 230102            2,022.38  

ค่าใช้จ่าย5% 230105            1,543.05  
ส่วนลด 6% 230106            1,851.66  
เงินมัดจําประกันสัญญา 230108           32,950.00  
เงินสะสม 300000       8,921,584.41  
เงินทุนสํารองเงินสะสม 25% 320000       5,415,204.81  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา,คนพิการ 441002            7,500.00  

    15,505,214.77   15,505,214.77  
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจําป ี 2554 

ตังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2554 

  ประมาณการ  รายรับจริง   สูง / ตํ่า  

รายรับตามประมาณการ       

รายรับ       

ภาษีอากร       110,000.00                   157,463.29                47,463.29  

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต         23,000.00                    11,125.00  -             11,875.00  

รายได้จากทรัพยส์ิน         60,000.00                    84,613.79                24,613.79  

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                  -                                -                           -    

รายได้เบ็ดเตล็ด         51,000.00                   105,659.00                54,659.00  

รายได้จากทุน                  -                                -                           -    

ภาษีจัดสรร     8,056,000.00               10,051,065.19            1,995,065.19  

เงินอุดหนุนท่ัวไป(ตามอํานาจหน้าท่ีฯ)     4,700,000.00                 3,947,140.00  -           752,860.00  
รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น   13,000,000.00              14,357,066.27            1,357,066.27  

  ประมาณการ  รายจ่ายจริง   สูง / ตํ่า  

รายจ่ายตามประมาณการ       

รายจ่าย       

งบกลาง       780,500.00                   359,032.00  -           421,468.00  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     1,291,600.00                 1,272,618.00  -             18,982.00  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     2,973,000.00                 2,542,725.00  -           430,275.00  

ค่าตอบแทน       558,000.00                   270,860.00  -           287,140.00  

ค่าใช้สอย     1,438,500.00                   901,288.44  -           537,211.56  

ค่าใช้สอย (ศดพ)       145,000.00                    65,783.00  -             79,217.00  

ค่าวัสด ุ       877,400.00                   761,225.36  -           116,174.64  

ค่าสาธารณูปโภค       180,000.00                   128,343.45  -             51,656.55  

เงินอุดหนุน     4,605,000.00                 4,572,143.03  -             32,856.97  

ค่าครุภณัฑ ์       151,000.00                    17,500.00  -           133,500.00  

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง                  -                                -                           -    
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น   13,000,000.00              10,891,518.28  -        2,108,481.72  

สูงกว่า               3,465,547.99  

รายรับ                                                  รายจ่าย                             -    

ต่ํากว่า                             -    

           ผกากรอง สําล ี เนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน ์                        จําลอง เมืองราช  

       (นางผกากรอง  สําล)ี                           (นางเนาวรัตน ์ เพ็ชรรัตน)์                      (นายจําลอง  เมืองราช) 

        หัวหน้าส่วนการคลัง          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้     นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลบางใบไม ้



องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 

ทรัพย์สิน หนี้สินและเงินสะสม 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน  (หมายหตุ 1)        2,243,201.00  ทุนทรัพย์สิน       2,243,201.00  

เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (031-2-17024-1)   1,906,911.77    รายจ่ายรอจ่าย         596,000.00  

เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชีประจาํ (031-4-06878-3)     538,873.53    เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)           49,260.30  

เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชีออมทรัพย์ บัญชีที่ 2(031-2-22666-8)       15,667.31    เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน         515,667.31  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ (362-0-05684-6)   9,000,663.12    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา, คนพิการ             7,500.00  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ (ศพด 362-0-29792-4)       79,830.99    เงินทุนสํารองเงินสะสม 25%       5,415,204.81  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ (362-0-19189-1)          473.21          

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีประจํา (362-2-02637-5)   3,462,796.90     15,005,216.83  เงินสะสม เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 (หมายเหตุ 3)    8,400,852.42    

ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศษรฐกิจชุมชน          500,000.00  บวก รบัระหว่างป ี      119,571.00    

      บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง    3,465,547.99    

      ลบ เงินทุนสํารองสะสมประจําป ี      866,387.00    

          จ่ายขาดเงินสะสม    2,198,000.00    

      เงินสะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2554       8,921,584.41  

       17,748,417.83        17,748,417.83  

                        ผกากรอง สําล ี  เนาวรัตน์ เพ็ชรัตน์                                        จาํลอง เมืองราช 

                     (นางผากกรอง  สําล)ี         (นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์)                                    (นายจําลอง  เมืองราช) 

                      หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้



  
                                    หมายเหต ุ 1 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

งบทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2554 

ประเภททรัพย์สิน  ราคาทรัพย์สิน  แหล่งท่ีมาของทรัพย์สิน 
    ช่ือ  จํานวนเงิน  

ก. อสังหาริมทรัพย์   ทรัพย์สินได้จาก   
     1. ท่ีดิน       450,000.00  1.รายได้ของ อบต.      ,755,101.00  
     2. อาคาร        89,500.00  2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ปี 2552)        23,100.00  

 
  3. มีผู้อุทิศให้       465,000.00  

ข. สังหาริมทรัพย์       

    1. ยานพาหนะและขนส่ง         39,000.00      
    2. เครื่องใช้สํานักงาน     1,359,096.00      
    3. เครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ 

      

       3.1 ในการโยธา         94,605.00      
       3.2 ในการเกษตร         12,000.00      
       3.3 ในการศึกษา         99,000.00      

รวม   2,243,201.00      2,243,201.00  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
รายละเอียดงบทรัพย์สิน 
ปีงบประมาณ  2554 

ประเภททรัพย์สิน 
 ยกมาจาก   ทรัพย์สินเพิ่ม   จําหน่ายออก   ยกไป  
 งวดก่อน   ปี 2554   ปี 2554   งวดหน้า  

อสังหาริมทรัพย์         

1 ท่ีดิน     250,000.00  
    
200,000.00                 -          450,000.00  

2 อาคาร     189,500.00                 -                   -          189,500.00  
        
        
สังหาริมทรัพย์       
1 ยานพาหนะและขนส่ง       39,000.00                 -                   -            39,000.00  
2 เครื่องใช้สํานักงาน   1,385,876.00       17,500.00       44,280.00      1,359,096.00  
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  

   2,069,981.00  217,500.00     44,280.00   2,243,201.00  



 
หมายเหตุ  2 

หมายเหต ุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
       เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) 

 
      เงินมัดจําประกันสัญญา          32,950.00  

      ค่าใช้จา่ย 5%           1,543.05  

      เงินส่วนลด 6%           1,851.66  

      เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              400.00  

      เงินภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย           2,022.38  

      เงินรับฝาก - โครงการสร้างบทบาทเขตพ้ืนท่ี               20.00  

      เงินรบัฝาก - โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว              473.21  

      เงินรับฝาก - โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว          10,000.00  

รวม         49,260.30  

  
                                                    ผกากรอง สําลี 

 
                                                (นางผกากรอง  สําล)ี                           

                                                  หัวหน้าส่วนการคลัง                      

  
                                                    เนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน ์

 
                                                (นางเนาวรัตน ์ เพ็ชรรัตน)์ 

                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

  
                                                      จําลอง  เมืองราช 

 
                                                     (นายจําลอง  เมืองราช) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 



      
หมายเหตุ   3 

 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

 

 
งบเงินสะสม 

 

 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 

 
เงินสะสม  

    
  8,400,852.42  บาท 

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 3,465,547.99  บาท  
    

 รายรับระหว่างปี  119,571.00  บาท  3,585,118.99  บาท  
  

        
หัก จ่ายขาดเงินสะสม   2,198,000.00  บาท  

    

 
ทุนสํารองเงินสะสม     866,387.00  บาท  3,064,387.00  บาท       520,731.99  บาท 

      
  8,921,584.41  

 
เงินสะสม 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย 

      

 
เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้  

    
  8,921,584.41  บาท 

        
หมายเหตุ 

      

 
ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมท่ียังไม่เบิกจ่าย จํานวนเงิน              3,297,000.00  บาท 

 
ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมท่ียังไม่เบิกจ่าย จํานวนเงิน              1,934,800.00  บาท 

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

      

 
-เงินสะสมคงเหลือจ่ายท่ีจะนําไปใช้ได้ในปี 2555 

   
   3,689,784.41  บาท 

        

 
รายรับระหว่างปี 

      

 
-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  
         1,500.00  

 
 

-รับคืนเงินตกเบิกเลือนข้ันเงินเดือนโควต้ายาเสพติด 
   

         6,343.00  
 

 
-เงินเหลือจ่ายรอจ่ายปีก่อนผลักเข้าเงินสะสม 

   
      108,619.00  

 
 

-รับคืนเงินอุดหนุนโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยฯ(ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองฯ)          3,109.00  
 



องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้

รายงานจ่ายที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีประมาณ  2554 
วันที่ 

หมวด/ประเภท 
 จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ  

 ก่อหนี้ผูกพัน   เบิกจ่ายแล้ว  
 คงเหลือเบิกจ่าย  

 ยังไม่ก่อหนี ้ หมายเหตุ 
ได้รับอนุมัติ  จ่ายขาด   ยืมเงินสะสม   ปีงบประมาณ 2555  

1 โครงการก่อสร้างอาคาร     5,500,000.00             -        5,495,000.00      2,198,000.00    3,297,000.00                   -    มติที่ประชุม สมัยสามญั 

  ที่ทําการ อบต.บางใบไม ้             สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

  หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม ้             ประจําปี 2553 

                วันที่ 15 ส.ค. 53 

2 โครงการถมดินบรเิวณที่        520,000.00             -                     -                     -                      -       520,000.00  มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  ทําการ อบต.บางใบไม ้             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  แห่งใหม่ หมู่ที่ 3             วันที่ 15 ส.ค. 54 

3 โครงการปรับปรุงยกระดับ        268,000.00             -                      -                      -                       -          268,000.00  มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  ถนนทางเข้าที่ทําการ             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  อบต.บางใบไม ้             วันที่ 15 ส.ค. 54 

  หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม ้               

4 โครงการก่อสร้างถนน        212,000.00             -                      -                      -                       -          212,000.00  มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  คสล.ถนนภายในสํานักงาน             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  อบต.บางใบไม ้             วันที่ 15 ส.ค. 54 

  หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม ้               

5 โครงการก่อสร้างโรงจอด        344,000.00             -                      -                      -                       -          344,000.00  มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  รถที่ทําการ อบต.บางใบไม ้             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  แห่งใหม่ หมู่ที่ 3             วันที่ 15 ส.ค. 54 

  ต.บางใบไม ้               

  รวม     6,844,000.00             -         5,495,000.00      2,198,000.00       3,297,000.00     1,344,000.00    



องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้

รายงานจ่ายที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีประมาณ  2554 
วันที่ 

หมวด/ประเภท 
 จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ  

 ก่อหนี้ผูกพัน   เบิกจ่ายแล้ว  
 คงเหลือเบิกจ่าย  

 ยังไม่ก่อหนี ้ หมายเหตุ 
ได้รับอนุมัติ  จ่ายขาด   ยืมเงินสะสม   ปีงบประมาณ 2555  

6 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม        168,000.00             -                      -                      -                       -          168,000.00  มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  ป้ายที่ทําการ อบต.บางใบไม ้             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  แห่งใหม่ หมู่ที่ 3             วันที่ 15 ส.ค. 54 

  ต.บางใบไม ้               

7 โครงการก่อสร้างโรงเก็บ        300,000.00             -                      -                      -                       -          300,000.00  มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  พัสดุอุปกรณ์ หลังอาคาร             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  ที่ทําการ อบต.บางใบไม ้             วันที่ 15 ส.ค. 54 

  แห่งใหม่ หมู่ที่ 3               

  ต.บางใบไม ้               

8 โครงการปลูกหญ้าบริเวณ          55,800.00             -                      -                      -                       -           55,800.00  มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  สนามหน้าที่ทําการ อบต.             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  บางใบไม้ แห่งใหม ่             วันที่ 15 ส.ค. 54 

  หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม ้               

9 โครงการบุกเบิกถนนสาย          67,000.00             -             67,000.00                    -             67,000.00                   -    มิติที่ประชุม สมัยสามญั 

  บางภูชี-บ้านนายจําลอง             สมัยที่ 3 ประจําปี 2554 

  ผ่องแผ้ว หมู่ที่ 1 ต.บางใบไม ้             วันที่ 15 ส.ค. 54 

  รวม        590,800.00             -             67,000.00                    -             67,000.00       523,800.00    

  รวมทั้งสิ้น     7,434,800.00             -         5,562,000.00      2,198,000.00       3,364,000.00     1,867,800.00  



 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2554 

ลําดับท่ี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
  -เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคม       103,320.00       103,320.00               -      
  ผช.ครู ศพด จํานวน 1 อัตรา         
  -ค่าวัสดุการศึกษา         5,400.00          5,400.00               -      
2 เบี้ยยังชีพคนชรา   2,747,500.00     2,740,500.00       7,000.00    
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ      158,900.00       158,400.00         500.00    
4 โครงการถนนไร้ฝุ่น    1,000,000.00     1,000,000.00               -      
  -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์         
  ติกคอนกรีต ถ.สว่างวงศ์ ม. 4ฯ         

  รวม    4,015,120.00     4,007,620.00       7,500.00    


