
หมายเหตุ ป 2561 ป 2560

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 71,041,133.24   68,256,828.44    

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 33,706,585.96    29,474,352.62     

เงินฝากกระทรวงการคลัง 4 -                  

เงินฝากกองทุน 5 5,172,184.99      4,752,521.86      

ลูกหนี้เงินยืม 6

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 7

ลูกหนี้คาภาษี 8

ลูกหนี้รายไดอ่ืนๆ 9

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30  กันยายน  2561

ลูกหนี้รายไดอ่ืนๆ 9

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 10

ลูกหนี้อื่นๆ 11

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 12

สินทรัพยหมุนเวียน 13

รวมสินทรัพหมุนเวียน 38,878,770.95   34,226,874.48    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 2 14,443,500.00    14,443,500.00     

หุนในโรงพิมพอาสารักษาดินแดน

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14 16,900.00          16,900.00           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,460,400.00   14,460,400.00    

รวมสินทรัพย 53,339,170.95   48,687,274.48    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ

ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา



หมายเหตุ ป 2561 ป 2560

ทุนทรัพยสิน 2 71,041,133.24   68,256,828.44    

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 15 2,698,532.00      4,379,651.92      

ฎีกาคางจาย 16 239,328.74         

รายจายผัดสงใบสําคัญ

เงินรับฝาก 17 1,368,080.87      1,259,289.80      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,066,612.87     5,878,270.46     

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินกู 19 1,663,320.15      2,557,094.58      

ณ วันที่ 30  กันยายน  2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เจาหนี้เงินกู 19 1,663,320.15      2,557,094.58      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 20

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,663,320.15     2,557,094.58     

รวมหนี้สิน 5,729,933.02     8,435,365.04     

เงินสะสม

เงินสะสม 21 35,249,465.86    29,388,374.63     

เงินทุนสํารองเงินสะสม 22 12,359,772.07    10,863,534.81     

รวมเงินสะสม 47,609,237.93   40,251,909.44    

รวมหนี้สินและเงินสะสม 53,339,170.95   48,687,274.48    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ

ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลขามทะเลสอ



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560
เงินสด 1,085.00            -                   
เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 374-6-00223-0 -                   1,260,986.09      
กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย เลขที่ 374-1-12869-4 14,973,060.13    10,111,947.09    
ธกส. ประเภท ออมทรัพย เลขที่ 395-2-70421-6 9,403,923.94      8,879,104.22      
ธกส. ประเภท ฝากประจํา เลขที่ 395-4-12057-7 (3 เดือน) 4,277,973.64      4,239,687.49      
ออมสิน ประเภท ประจํา เลขที่ 06-4311-36-000256-4 (3 เดือน 1,765,813.71      1,750,883.69      
อิสลาม ประเภท ออมทรัพย เลขที่ 030-1-09181-1 284,729.54        231,744.04        
อิสลาม ประเภท ประจํา เลขที่ 030-1-09181-1 (3 เดือน) 3,000,000.00      3,000,000.00      

รวม 33,706,585.96   29,474,352.62   

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2561

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 5,172,184.99      4,752,521.86      
รวม 5,172,184.99     4,752,521.86     

หมายเหตุ 14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินประกัน 16,900.00          16,900.00          
รวม 16,900.00         16,900.00         





หมายเหตุ 15  รายจายคางจาย
ป 2560

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน
เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาตอบแทน คาตอบแทนผู 101,000.00     

บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติ่ราชการอัน
เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม 2,936.00        
บริหารงานทั่วไป

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 18,000.00       
บริหารงานทั่วไป ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการ 400,000.00     
บริหารงานทั่วไป รับรองและพิธีการ

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริหารงานทั่วไป รับรองและพิธีการ
เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับคาใชจายในการ 20,000.00       

บริหารงานทั่วไป การปฏิบัติราชการ สํารวจความพึงพอใจ
ที่ไมเขาลักษณะราย ของประชาชน
จายหมวดอื่น ๆ

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ คาติดตั้งภาครับ 250,000.00     
บริหารงานทั่วไป วิทยุ เครื่องกระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรสาย
(พรอมคาติดตั้ง)

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานคลัง คาตอบแทน คาตอบแทนผู 78,300.00       
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 27,000.00       
บริหารงานทั่วไป ซึ่งบริการ

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน



เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 800.00           
บริหารงานทั่วไป ซอมแซม

เงินงบประมาณแผนงานการรักษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 18,000.00       
ความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

ความสงบภายใน เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานการรักษา งานปองกันภัยฝาย คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 36,000.00       
ความสงบภายใน พลเรือนและระงับ ซึ่งบริการ

อัคคีภัย
เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 31,100.00       

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)
เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน 36,000.00       

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)
เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 68,300.00       

เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิบัติ่ราชการอัน
เงินงบประมาณ เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 27,000.00       
ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 21,000.00       
เกี่ยวกับสาธารณสุข ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณ คาที่ดิน คากอสรางสิ่ง กอสรางตึกแถว 1,190,000.00   
สุขและงานสาธารณ และสิ่ง สาธารณูปการ คสล.1ชั้น บริเวณ
สุขอื่น กอสราง ตลาดสดเทศบาล

ตําบลขามทะเลสอ
เงินงบประมาณแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณ คาที่ดิน คากอสรางสิ่ง กอสรางอาคารตึก 1,590,000.00   

สุขและงานสาธารณ และสิ่ง สาธารณูปการ แถว คสล.1 ชั้นสวน
สุขอื่น กอสราง ที1่ จํานวน11คูหา

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน
เงินงบประมาณแผนงานสังคม งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 40,300.00       เงินงบประมาณแผนงานสังคม งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 40,300.00       

สงเคราะห เกี่ยวกับสังคม ปฏิบัติ่ราชการอัน
สงเคราะห เปนประโยชนแก



องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาตอบแทน คาตอบแทนผู 70,000.00       
ชุมชน ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 72,000.00       
ชุมชน ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวน 192,115.92     
ชุมชน ราชการ

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาตอบแทน คาตอบแทนผู 7,000.00        
ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 81,000.00       
ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน 1,800.00        เงินงบประมาณแผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน 1,800.00        
ประกันสังคม

4,379,651.92   

หมายเหตุ 15  รายจายคางจาย
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รวม

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ 15  รายจายคางจาย
ป 2561

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน



เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการ 9,032.00        
รอการปรับปรุง บริหารงานทั่วไป รับรองและพิธีการ
เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาตอบแทน คาตอบแทนผู 244,000.00     

บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติ่ราชการอัน
เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 18,000.00       
บริหารงานทั่วไป ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานทั่วไปคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับคาใชจายในการ 20,000.00       
บริหารงานทั่วไป การปฏิบัติราชการ สํารวจความพึงพอใจ

ที่ไมเขาลักษณะราย ของประชาชน
จายหมวดอื่น ๆ

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานคลัง คาตอบแทน คาตอบแทนผู 176,000.00     
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก
องคกรปกครององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 36,000.00       
บริหารงานทั่วไป ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 800.00           
บริหารงานทั่วไป ซอมแซม

เงินงบประมาณแผนงานการรักษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 50,500.00       
ความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

ความสงบภายใน เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานการรักษา งานปองกันภัยฝาย คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 36,000.00       
ความสงบภายใน พลเรือนและระงับ ซึ่งบริการ

อัคคีภัย
แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 143,100.00     
เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

เงินงบประมาณ เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 27,000.00       
เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งบริการ



เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงานพัดลมจํานวน 4 12,000.00       
เกี่ยวกับการศึกษา เครื่องๆ ละ 3,000.-

บาท เปนเงิน 
12,000.-บาท 

เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑวิทยา 1.เครื่องวัดความดัน 7,000.00        
เกี่ยวกับการศึกษา ศาสตรหรือการแพทยจํานวน 1 เครื่อง

เปนเงิน 5,000.-
บาท  
2.เครื่องชั่งน้ําหนัก
จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน  2,000.-
บาท

เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบาน เครื่องทําน้ํารอนน้ํา 10,000.00       
เกี่ยวกับการศึกษา งานครัว เย็น จํานวน 2 เครื่อง

ๆ ละ 5,000.- บาท 
เปนเงิน 10,000.-
บาท

เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกีฬา 1.อิลิปติดอล จํานวน 255,000.00     เงินงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกีฬา 1.อิลิปติดอล จํานวน 255,000.00     
เกี่ยวกับการศึกษา 3 เครื่องๆละ 18,000

บาท เปนเงิน 
54,000.- บาท
2.ลูวิงไฟฟา จํานวน
1 เครื่อง เปนเงิน
45,000.- บาท
3.Spin Bike จักรยาน
บริหาร จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 16,000.-
เปนเงิน 64,000.-
บาท
4.ซิ่งเก้ิล จํานวน 2
ชุดๆละ 20,000.-บาท

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน
5.บารเบล จํานวน 1 
ชุด เปนเงิน 26,000.-
บาท
6.กระสอบมวยตั้งพื้น
จํานวน 2 ชุดๆละ
13,000.-บาท เปนเงิน
26,000.-บาท รวมเปน26,000.-บาท รวมเปน
เงิน 255,000.-บาท

เงินงบประมาณแผนงานสังคม งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 5.บารเบล จํานวน 1 83,500.00       



สงเคราะห เกี่ยวกับสังคม ปฏิบัติ่ราชการอัน ชุด เปนเงิน 26,000.-
สงเคราะห เปนประโยชนแก บาท

องคกรปกครอง 6.กระสอบมวยตั้งพื้น
สวนทองถิ่น จํานวน 2 ชุดๆละ

เงินงบประมาณแผนงานสังคม งานบริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 13,000.-บาท เปนเงิน 9,000.00        
สงเคราะห เกี่ยวกับสังคม ซึ่งบริการ 26,000.-บาท รวมเปน

สงเคราะห เงิน 255,000.-บาท
เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาตอบแทน คาตอบแทนผู 152,000.00     

ชุมชน ปฏิบัติ่ราชการอัน
เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 72,000.00       
ชุมชน ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาที่ดินและ คากอสรางสาธารณู กอสรางถนน คสล. 1,200,000.00   
ชุมชน สิ่งกอสรราง ปโภค ซอยชัยพร บานพวง

พะยอม หมูที่ 7
เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาตอบแทน คาตอบแทนผู 13,300.00       

ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติ่ราชการอันชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติ่ราชการอัน
เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณแผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 81,000.00       
ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 43,300.00       
เกี่ยวกับสาธารณสุข ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

2,698,532.00   รวม



หมายเหตุ 16  ฎีกาคางจาย

ป 2560

เลขที่ผูเบิก แผนงาน งาน หมวด ประเภท จํานวนเงิน

60-03-00111- แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 600.00             

5320100-00074 บริหารงานทั่วไป ซึ่งบริการ

60-03-00212- แผนงาน งานระดับกอนวัย คาวัสดุ คาอารหารเสริม(นม) 238,728.74       

5330400-00013 การศึกษา เรียนและประถม

ศึกษา

239,328.74       

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รวม



แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 800.00             

บริหารงานทั่วไป ซอมแซม

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษางานบริหารทั่วไป คาตอบแทนคาตอบแทนผู 18,000.00         

ความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา ปฏิบัติ่ราชการอันความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

ความสงบภายใน เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษางานปองกันภัยฝาย คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 36,000.00         

ความสงบภายใน พลเรือนและระงับ ซึ่งบริการ

อัคคีภัย

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไป เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 31,100.00         

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไป เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน 36,000.00         

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไป คาตอบแทนคาตอบแทนผู 68,300.00         

เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

เงินงบประมาณ เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 27,000.00         



ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนคาตอบแทนผู 21,000.00         

เกี่ยวกับสาธารณสุข ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณ คาที่ดิน คากอสรางสิ่ง 1,190,000.00     

สุขและงานสาธารณ และสิ่ง สาธารณูปการ

สุขอื่น กอสราง

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณ คาที่ดิน คากอสรางสิ่ง 1,590,000.00     

สุขและงานสาธารณ และสิ่ง สาธารณูปการ

สุขอื่น กอสราง

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานสังคม งานบริหารทั่วไป คาตอบแทนคาตอบแทนผู 40,300.00         

สงเคราะห เกี่ยวกับสังคม ปฏิบัติ่ราชการอัน

สงเคราะห เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและงานไฟฟาถนน คาตอบแทนคาตอบแทนผู 70,000.00         

ชุมชน ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและงานไฟฟาถนน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 72,000.00         

ชุมชน ซึ่งบริการ



เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและงานไฟฟาถนน เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสวน 192,115.92       

ชุมชน ราชการ

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและงานกําจัดขยะมูล คาตอบแทนคาตอบแทนผู 7,000.00           

ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและงานกําจัดขยะมูล คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 81,000.00         

ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน 1,800.00           

ประกันสังคม

3,722,344.66     รวม



หมายเหตุ  17  เงินรับฝาก

ป 2560

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จาย 20,396.92         

เงินรับฝากคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทอที่ 5 % 500.37             

เงินรับฝากประกันสัญญา 145,950.00       

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 1,092,442.51     

 - คาความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนตสวนบุคคลชนเสานําโคง6ตน 3,210.00        

 - คาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 5% 9,886.98        

 - คาน้ําประปาตลาดเทศบาล 900.00           

 - คาไฟฟาตลาดเทศบาล 747,172.53     

 - โครงการหลักประกันสุขภาพ 275.00           

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561

 - โครงการหลักประกันสุขภาพ 275.00           

 - งานลอยกระทง 84,148.00       

 - เงินประกันสัญญา 186,850.00     

 - ชดใชคาความเสียหาย 50,000.00       

 - มิเตอรน้ํา-ไฟ 10,000.00       

รวมทั้งสิ้น 1,259,289.80     

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ



หมายเหตุ  17  เงินรับฝาก

ป 2561

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จาย 27,357.06         

เงินรับฝากคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทอที่ 5 % 967.37             

เงินรับฝากประกันสัญญา 263,050.00       

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 1,076,706.44     

 - เงินประกันซอง 36,000.00       

 - เงินประกันตลาด 18,600.00       

 - คาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 5% 9,886.98        

 - คาน้ําประปาตลาดเทศบาล 4,598.67        

 - คาไฟฟาตลาดเทศบาล 745,781.75     

 - คาน้ําประปา 2,191.04        

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561

 - คาน้ําประปา 2,191.04        

 - งานลอยกระทง 84,148.00       

 - เงินประกันสัญญา 115,500.00     

 - ชดใชคาความเสียหาย 50,000.00       

 - มิเตอรน้ํา-ไฟ 10,000.00       

รวมทั้งสิ้น 1,368,080.87     



หมายเหตุ  19  เจาหนี้เงินกู

ป 2560

เลขที่ ลงวันที่

เจาหนี้เงินกู เพื่อกอสรางอาคาร 5,148,000.00   719/42/25538 ก.พ.2553 2,193,767.39   พ.ศ.2564

เงินทุนสงเสริม สํานักงานเทศบาล

กิจการเทศบาล

เจาหนี้เงินกู เพื่อกอสรางอาคาร 3,299,000.00   401/9/2551 9 ต.ค.2550 363,327.19     พ.ศ.2561

เงินทุนสงเสริม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กิจการเทศบาล

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู
สัญญากูงิน

เงินตนคางชําระ ปสิ้นสุดสัญญา

กิจการเทศบาล

8,447,000.00   2,557,094.58   

ป 2561

เลขที่ ลงวันที่

เจาหนี้เงินกู เพื่อกอสรางอาคาร 5,148,000.00   719/42/25538 ก.พ.2553 1,663,320.15   พ.ศ.2564

เงินทุนสงเสริม สํานักงานเทศบาล

กิจการเทศบาล

ปสิ้นสุดสัญญา

รวม

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู
สัญญากูงิน

เงินตนคางชําระ



หมายเหตุ  21  เงินสะสม 2561 2560

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2560 29,388,374.63   25,877,811.30   

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 5,984,949.02       5,595,508.34   

หัก  เงินทุนสํารองเงินสะสม 25% (1,496,237.26) (1,398,877.09)

บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 4,488,711.76   4,196,631.25   

รับคืนเงินสะสม 58,649.87        21,342.40        

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหวางป 1,598,708.43   2,778,589.68   

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2561

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหวางป 1,598,708.43   2,778,589.68   

หัก จายขาดเงินสะสม 284,978.83      5,861,091.23     3,486,000.00   3,510,563.33     

เงินสะสม  30  กันยายน  2560 35,249,465.86   29,388,374.63   

เงินสะสม  30  กันยายน  2561  ประกอบดวย

1.  เงินฝาก  ก.ส.ท. 5,172,184.99     4,752,521.86     

2.  ผลตางจากการชําระหนี้ 12,780,179.85   11,886,405.42   

3.  เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 17,297,101.02   12,749,447.35   

35,249,465.86   29,388,374.63   



ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2561  ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมที่อยุระหวางดําเนินการจํานวน  1,379,200-  บาท และจะเบิกจายใน

ปงบประมาณตอไป  ตามรายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 21

(นางวารินทร  นาคสูงเนิน) (นายพงษพันธ  สัจจาคุณ) (นายมาโนช  มะลิขาว)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ นายกเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ



หมายเหตุ  20  เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2560 29,388,374.63   

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 10,511,356.22     

หัก  เงินทุนสํารองเงินสะสม 25% (2,627,839.05)

บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 7,883,517.17   

รับคืนเงินสะสม 58,649.87        

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหวางป -                

หัก จายขาดเงินสะสม 284,978.83      7,657,188.21     

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หัก จายขาดเงินสะสม 284,978.83      7,657,188.21     

เงินสะสม  31  มีนาคม  2561 37,045,562.84   

เงินสะสม  31   มีนาคม  2561  ประกอบดวย

1.  เงินฝาก  ก.ส.ท. 5,172,184.99     

2.  ผลตางจากการชําระหนี้ 11,886,405.42   

3.  เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 19,986,972.43   

37,045,562.84   

ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2561  ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมที่อยุระหวางดําเนินการจํานวน  00.00  บาท และจะเบิกจายใน

ปงบประมาณตอไป  ตามรายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 20



(นางวารินทร  นาคสูงเนิน) (นายพงษพันธ  สัจจาคุณ) (นายมาโนช  มะลิขาว)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ นายกเทศบาลตําบลขามทะเลสอ



หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

ไดรับอนุมัติ

คาที่ดิน คากอสราง 1. ปรับปรุงซอมแซม 400,000.00      400,000.00      

และสิ่ง สิ่งสาธาร ถนนซอยบูรพา

กอสราง ณูปการ บานพวงพยอม ม.7

2.ปรับปรุงซอมแซมถนน 189,000.00      189,000.00      

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ออมใหญ บานหนองขุน

ม.4

3.ปรับปรุงซอมแซมถนน 193,200.00      193,200.00      

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ  21  เงินสะสม

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561

ป 2561

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

เคหะวิลล บานหนองคู

ม.2

4.ปรับปรุงซอมแซมถนน 62,000.00        62,000.00        

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

เที่ยงธรรม บานพวง

พยอม  ม.7

5.ปรับปรุงซอมแซมถนน 40,000.00        40,000.00        

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

จุฬาพัฒนา บานหนองคู

ม.2

6.กอสรางทางเชื่อมคอน 150,000.00      150,000.00      

กรีตเสริมเหล็กถนนทาง

หลวงชยบท สายบาน

โนน-ขามทะเลสอ ซอย

ประทุมทิพย บานหนอง

คู ม.2คู ม.2

1,034,200.00   -                -                -            1,034,200.00    

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

รวม



ไดรับอนุมัติ

ยอดยกมา 1,034,200.00   1,034,200.00    

คาที่ดิน คากอสราง 7.กอสรางทางเชื่อมคอน 150,000.00      150,000.00      

และสิ่ง สิ่งสาธาร กรีตเสริมเหล็กถนนทาง

กอสราง ณูปการ หลวงชยบท สายบาน

โนน-ขามทะเลสอ ซอย

สี่แยกพัฒนา บานหนอง

คู ม.2

8.กอสรางวางทอระบาย 150,000.00      150,000.00      

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยทําฉิม บานสีจาน 

ม.3

9.กอสรางบอพัก ซอย 45,000.00        45,000.00        

ศาลตาปู 2 บานหนอง

ขุน ม.4

1,379,200.00   -                -                -            1,379,200.00    รวม 1,379,200.00   -                -                -            1,379,200.00    รวม

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

ไดรับอนุมัติ

คาที่ดิน คากอสราง 436,000.00      430,000.00     436,000.00      6,000.00     6,000.00         

และสิ่ง สิ่งสาธารณูป

กอสราง โภค

อาคารตาง ๆ 3,500,000.00   3,486,000.00   3,486,000.00   14,000.00   14,000.00        

รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ  21  เงินสะสม

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561

ป 2560

3,936,000.00   3,916,000.00   3,922,000.00   20,000.00   20,000.00        รวม



หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561

รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ  22  เงินทุนสํารองเงินสะสม

ป 2560

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

ไดรับอนุมัติ

ไมมี

ป 2561



ยังไมไดกอหนี้

ยังไมไดกอหนี้
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