
รายละเอียด  1 9,524,907.95  บาท ประกอบดวย

จายจากเงินรายรับ 8,672,187.95  

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

-  เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก 492,720.00     

-  คาจางชั่วคราวครูผูดูแลเด็ก 360,000.00     

รายละเอียด  2 6,914,808.22  บาท ประกอบดวย

จายจากเงินรายรับ 6,345,368.22  

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

-  คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 569,440.00     

-  คาใชจายการบําบัดยาเสพติด(คืนจังหวัด) -               

รายละเอียด  3 2,834,473.87  บาท ประกอบดวย

จายจากเงินรายรับ 1,491,978.57  

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

-  อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 1,150,395.30  

คาวัสดุ  จํานวน

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ

ประจําเดือน  1 ตุลาคม 2558  ถึง  30  กันยายน  2559

เงินเดือน  จํานวน

คาใชสอย   จํานวน

ปงบประมาณ 2559

-  อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 1,150,395.30  

-  สื่อการเรียนการสอน 192,100.00     

รายละเอียด  4 เงินอุดหนุน  จํานวน 2,559,922.37  บาท ประกอบดวย

จายจากเงินรายรับ 322,599.37     

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

-  อาหารกลางวันโรงเรียน 2,172,000.00  

-  สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 65,323.00      

รายละเอียด  5 7,054,583.29  บาท ประกอบดวย

1,667,983.29  

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

-  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมศพด. 18,000.00      

-  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,574,200.00  

-  เบี้ยยังชีพผูพิการ 782,400.00     

-  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 12,000.00      

งบกลาง  จํานวน

จายจากเงินรายรับ
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หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

  เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  10,111,947.09  

1,260,986.09    

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 8,879,104.22    

4,239,687.49    

ออมสิน 1,750,883.69    

อิสลามแหงประเทศไทย ประเภทออมทรัพย         เลขที0่30-1-09181-1 231,744.04       

ประเภทประจํา(3เดือนถึง1ป) เลขที0่30-2-00477-7 3,000,000.00    

รวม 29,474,352.62  

ประเภทประจํา(3เดือนถึง1ป) เลขที3่95-4-12057-7

ประเภทประจํา(3เดือนถึง1ป) เลขที0่6-4311-36-000286-4

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2560

ประเภทออมทรัพย         เลขที3่74-1-12869-4

ประเภทออมทรัพย         เลขที3่95-2-70421-6

ประเภทออมทรัพย         เลขที3่74-6-00223-0



 

-                 



ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 68,256,828.44      14443500

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน 39,971,045.61  

          เงินสดและเงินฝากธนาคาร 29,474,352.62       

          เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล( ก.ส.ท.)    4 4,752,521.86         

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 34,226,874.48      

สินทรัพยไมหมุนเวียน 39,971,045.61  

          ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 14,443,500.00       14443500

          สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 16,900.00             

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,460,400.00      

2

13

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

งบแสดงฐานะการเงิน

  ณ  วันที่  30  กันยายน  2560

หมายเหตุ

3

2

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,460,400.00      

รวมสินทรัพย 48,687,274.48      1,330,391.74-   

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................... นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ

.......................................................... ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

.......................................................... ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลขามทะเลสอ



ทุนทรัพยสิน 68,256,828.44      

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

          รายจายคางจาย 4,379,651.92         

239,328.74           

          เงินรับฝาก 1,259,289.80         

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,878,270.46        

หนี้สินไมหมุนเวียน 39,971,045.61  

          เจาหนี้เงินกู 2,557,094.58         

          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,557,094.58        

รวมหนี้สิน 8,435,365.04        

หนี้สินและเงินสะสม

          ฎีกาคางจาย 15

2

14

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

งบแสดงฐานะการเงิน

  ณ  วันที่  30  กันยายน  2560

หมายเหตุ

16

18

รวมหนี้สิน 8,435,365.04        

เงินสะสม

เงินสะสม 29,388,374.63       

เงินทุนสํารองเงินสะสม 10,863,534.81       

รวมเงินสะสม 40,251,909.44       

รวมหนี้สินและเงินสะสม 48,687,274.48      1,330,391.74-   

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................... นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ

.......................................................... ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

.......................................................... ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

21

20



ทุนทรัพยสิน  (หมายเหตุ  1) -                      

เจาหนี้ (หมายเหตุ  3) 4,286,897.19         

เงินรับฝากตาง ๆ  (หมายเหตุ  4) 1,586,104.61         

รายจายคางจาย (หมายเหตุ  5) 5,866,842.46         

รายจายผลัดสงใบสําคัญ 27,000.00             

เงินทุนสํารองเงินสะสม 8,918,111.29         

เงินสะสม  (หมายเหตุ  6) 22,896,988.90       

รวม 43,581,944.45      43,581,944.45-  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................... นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ

           หนี้สินและเงินสะสม

.......................................................... ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

.......................................................... ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลขามทะเลสอ







 

43,581,944.45-    



หมายเหตุ  2  งบทรัพยสิน

ชื่อ จํานวนเงิน

ก.  อสังหาริมทรัพย

ที่ดิน 12,333,000.00       รายได 45,705,121.41      

อาคารสํานักงาน 21,574,520.00       เงินสะสม -                    

บานพักขาราชการ 724,655.00           เงินทุนสํารองเงินสะสม -                    

อาคารโรงฆาสัตว 25,000.00             เงินกู 15,475,500.00      

อาคารโรงจอดรถ 1,513,500.00         เงินที่มีผูอุทิศให 780,000.00          

อาคารตลาดสด 130,591.00           

อาคารเก็บวัสดุกอสราง 1,635,158.00         

สวมสาธารณะ 359,000.00           

รั้ว/ประตู 1,163,000.00         

ปายประชาสัมพันธ 286,500.00           

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2560

ราคาทรัพยสิน
แหลงที่มาของทรัพยสินทั้งหมด

ประเภททรัพยสิน

ปายประชาสัมพันธ 286,500.00           

ข.  สังหาริมทรัพย

ครุภัณฑสํานักงาน 4,860,718.96         

ครุภัณฑการศึกษา 117,500.00           

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 10,582,550.00       

ครุภัณฑการเกษตร 159,510.00           

ครุภัณฑกอสราง 634,108.20           

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 2,402,322.00         

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 212,910.00           

ครุภัณฑงานบานงานครัว 318,180.00           

ครุภัณฑโรงงาน 32,200.00             

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 252,962.00           

ครุภัณฑกีฬา 192,832.00           

ครุภัณฑสํารวจ 146,800.00           

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,188,354.25         

 ครุภัณฑอื่น ๆ 114,750.00           

รวม 61,960,621.41       61,960,621.41      รวม 61,960,621.41       61,960,621.41      



…………………………………………………………นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ

…………………………………………………………ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

…………………………………………………………ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลขามทะเลสอ



((รายไดเทศบาล+เงินอุดหนุนทั่วไป+เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ))

((45,640,538.44+39,682.97+24900))

61,180,621.41  



หมายเหตุ  20  เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2559 25,877,811.30    

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 5,595,508.34       

หัก  เงินทุนสํารองเงินสะสม 25% (1,398,877.09)

บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 4,196,631.25 

รับคืนเงินสะสม 21,342.40      

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหวางป 2,778,589.68 

หัก จายขาดเงินสะสม 3,486,000.00 3,510,563.33      

เงินสะสม  30  กันยายน  2560 29,388,374.63    

เงินสะสม  30  กันยายน  2560  ประกอบดวย

1.  เงินฝาก  ก.ส.ท. 4,752,521.86      

2.  ผลตางจากการชําระหนี้ 11,886,405.42    

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2560

2.  ผลตางจากการชําระหนี้ 11,886,405.42    

3.  เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 12,749,447.35    

29,388,374.63    

ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2560  ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมที่อยุระหวางดําเนินการจํานวน  450,000-  บาท และจะเบิกจายใน

ปงบประมาณตอไป  ตามรายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 20

(นางวารินทร  นาคสูงเนิน)

ผูอํานวยการกองคลัง

(นายพงษพันธ  สัจจาคุณ)

ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

(นายมาโนช  มะลิขาว)

นายกเทศบาลตําบลขามทะเลสอ



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      

เงินสะสม  31  มีนาคม  2561 37,045,562.84    

เงินสะสม  31   มีนาคม  2561  ประกอบดวย

1.  เงินฝาก  ก.ส.ท. 5,172,184.99      

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

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

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ นายกเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

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



4500

รายจายคางจายคงเหลือ

มิ.ย ส.ค ก.ย รวม

รายจายคางจายคงเหลือ 782.00            782.00     

จ่ายขาดเงนิสะสม เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย total

รถบรรทุกขยะ 3,187,500.00 -      -     -         -      -      3,187,500.00 

3,187,500.00 -      -     -         -      -      3,187,500.00    3,187,500.00 -      -     -         -      -      3,187,500.00    

1,149,968.06 

8,675,139.07            

บาท และจะเบิกจายใน



9,271,315.01            

บาท และจะเบิกจายใน



หมายเหตุ 14  รายจายคางจาย

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 101,000.00   

บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม 2,936.00      

บริหารงานทั่วไป

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 18,000.00     

บริหารงานทั่วไป ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการ 400,000.00   

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการ 400,000.00   

บริหารงานทั่วไป รับรองและพิธีการ

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับ คาใชจายในการ 20,000.00     

บริหารงานทั่วไป การปฏิบัติราชการ สํารวจความพึงพอใจ

ที่ไมเขาลักษณะราย ของประชาชน

จายหมวดอื่น ๆ

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ คาติดตั้งภาครับ 250,000.00   

บริหารงานทั่วไป วิทยุ เครื่องกระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติ

แบบไรสาย

(พรอมคาติดตั้ง)

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานคลัง คาตอบแทน คาตอบแทนผู 78,300.00     

บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 27,000.00     



บริหารงานทั่วไป ซึ่งบริการ

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 800.00         

บริหารงานทั่วไป ซอมแซม

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 18,000.00     

ความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

ความสงบภายใน เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา งานปองกันภัยฝาย คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 36,000.00     

ความสงบภายใน พลเรือนและระงับ ซึ่งบริการ

อัคคีภัย

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 31,100.00     เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 31,100.00     

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน 36,000.00     

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 68,300.00     

เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

เงินงบประมาณ เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 27,000.00     

ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 21,000.00     

เกี่ยวกับสาธารณสุข ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ คาที่ดิน คากอสรางสิ่ง กอสรางตึกแถว 1,190,000.00 

สุขและงานสาธารณ และสิ่ง สาธารณูปการ คสล.1ชั้น บริเวณสุขและงานสาธารณ และสิ่ง สาธารณูปการ คสล.1ชั้น บริเวณ

สุขอื่น กอสราง ตลาดสดเทศบาล



ตําบลขามทะเลสอ

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ 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

เงินงบประมาณ แผนงานสังคม งานบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผู 40,300.00     

สงเคราะห เกี่ยวกับสังคม ปฏิบัติ่ราชการอัน

สงเคราะห เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาตอบแทน คาตอบแทนผู 70,000.00     

ชุมชน ปฏิบัติ่ราชการอันชุมชน ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 72,000.00     

ชุมชน ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวน 192,115.92   

ชุมชน ราชการ

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาตอบแทน คาตอบแทนผู 7,000.00      

ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 81,000.00     

ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน 1,800.00      

ประกันสังคม



4,379,651.92 รวม







ขอมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  เดิมเปนสวนหนึ่งของตําบลขามทะเลสอ  กิ่งอําเภอขามทะเลสอ ตอมาไดมี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  22  มีนาคม 2506  เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอ  กิงอําเภอขามทะเลสอ 

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ไดจัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอข้ึน  เพื่อประโยชนในการบํารุงทองถิ่นให

เจริญยิ่งขึ้น  มีพื้นที่ 5.18  ตารางกิโลเมตร

ตอมาป พ.ศ.2542  ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง

ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล  พ.ศ.2542  ไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เลม 116 ตอนท่ี 9 ก ลง

วันที่ 24  กุมภาพันธ  2542  และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  25  พฤษภาคม 2542  เปนตนไป

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2561

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  เปนพื้นที่ชุมชนที่ผังเมืองรวมไดกําหนดใหเปนเขตที่อยูอาศัยมีนักธุรกิจเขา

มาประกอบธุรกิจสรางบานจัดสรร  และที่ดินจัดสรรหลายโครงการ  โดยที่ตั้งของเทศบาลอยูในอําเภอขามทะเลสอ

จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางหางจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  22  กิโลเมตร

พื้นที่

มีพ้ืนที่ 5.18  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,243  ไร  50 ตารางวา  หรือประมาณรอยละ 2.59 ของ

พื้นที่อําเภอขามทะเลสอ  (อําเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณรอยละ 0.025 ของ

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  (จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ประมาณ  20,493.9 ตารางกิโลเมตร)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ

ทิศใต ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ

ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานโคกแฝก,องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานน้ําฉา,องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

1.1  หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

      การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและเกณฑคงคาง



ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญขี การจัดทําทะเบียน และรายงาน

การเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ

1.2  รายการเปดเผยอื่นใด  (ถาม)ี

 



เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอ  กิงอําเภอขามทะเลสอ 

ของ

 



หมายเหตุ  16  เงินรับฝาก

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            

 - งานลอยกระทง 84,148.00        

 - เงินประกันสัญญา 186,850.00      

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2560

 - เงินประกันสัญญา 186,850.00      

 - ชดใชคาความเสียหาย 50,000.00        

 - มิเตอรน้ํา-ไฟ 10,000.00        

รวมทั้งสิ้น 1,259,289.80  



หมายเหตุ  18  เจาหนี้เงินกู

เลขที่ ลงวันที่

เจาหนี้เงินกู เพื่อกอสรางอาคาร 5,148,000.00   719/42/2553 8 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

8,447,000.00   2,557,094.58  

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สัญญากูงิน

รวม

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู เงินตนคางชําระ ปสิ้นสุดสัญญา

8,447,000.00   2,557,094.58  รวม



หมายเหตุ  20  เงนิทุนสาํรองเงนิสะสม

หมวด ประเภท โครงการ จาํนวนเงนิที�ได้รับอนุมัติ ก่อหนี �ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหนี �

- - - - - - - -

เทศบาลตาํบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สาํหรับปี  สิ �นสุดวันที�  30  กันยายน 2560

นายกเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

(นางวารินทร  นาคสูงเนิน)

ผูอํานวยการกองคลัง

(นายพงษพันธ  สัจจาคุณ)

ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

รวม

(นายมาโนช  มะลิขาว)



เงินทนุสาํรองเงินสะสมยกมา 1 ตลุาคม  2560 10,863,534.81        

บวก เงินทนุสาํรองเงินสะสมปี 2561 25% 2,627,839.05          

(จากรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

เงินทนุสาํรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2561 13,491,373.86        

เทศบาลตาํบลขามทะเลสอ

งบเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม

ณ  วันที�  31  มีนาคม  2561

จํานวนเงิน

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

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตําบลขามทะเลสอ นายกเทศบาลตําบลขามทะเลสอ

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



หมายเหตุ  7  ฎีกาคางจาย

เลขที่ผูเบิก แผนงาน งาน หมวด ประเภท จํานวนเงิน

1341 บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 2 ราย 18,000.00   

ประจําเดือน กันยายน 2559

1342 การรักษาความสงบ ปองกันภัยฝายพลเรือน คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ราย 27,000.00   

ภายใน และระงับอัคคีภัย ประจําเดือน กันยายน 2559

1343 บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ราย 27,000.00   

ประจําเดือน กันยายน 2559

1344 เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 9 ราย 81,000.00   

และสิ่งปฏิกูล ประจําเดือน กันยายน 2559

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2559

และสิ่งปฏิกูล ประจําเดือน กันยายน 2559

1345 การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ราย 27,000.00   

การศึกษา ประจําเดือน กันยายน 2559

1346 เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 8 ราย 72,000.00   

ประจําเดือน กันยายน 2559

1360 การศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและ คาวัสดุ อาหารเสริม(นม) ประจําเดือน กันยายน 95,975.88   

ประถมศึกษา

347,975.88  รวม



หมายเหตุ  3  ฎีกาคางจาย

เลขที่ผูเบิก แผนงาน งาน หมวด ประเภท จํานวนเงิน

1341 บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 2 ราย 18,000.00   

ประจําเดือน กันยายน 2559

1342 การรักษาความสงบ ปองกันภัยฝายพลเรือน คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ราย 27,000.00   

ภายใน และระงับอัคคีภัย ประจําเดือน กันยายน 2559

1343 บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ราย 27,000.00   

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31  ตุลาคม 2559

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

1343 บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ราย 27,000.00   

ประจําเดือน กันยายน 2559

1344 เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 9 ราย 81,000.00   

และสิ่งปฏิกูล ประจําเดือน กันยายน 2559

1345 การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ราย 27,000.00   

การศึกษา ประจําเดือน กันยายน 2559

1346 เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน คาใชสอย จางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 8 ราย 72,000.00   

ประจําเดือน กันยายน 2559

1360 การศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและ คาวัสดุ อาหารเสริม(นม) ประจําเดือน กันยายน 95,975.88   

ประถมศึกษา

รวม 347,975.88  



หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

ไดรับอนุมัติ

คาที่ดินและ คากอสราง 436,000.00    430,000.00    - 436,000.00    6,000.00       

สิ่งกอสราง สิ่งสาธารณูปโภค

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

สิ่งกอสราง

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2560

รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ  20  เงินสะสม



3,936,000.00 3,916,000.00 3,486,000.00 450,000.00   20,000.00     รวม

หมายเหตุ  6  รายจายคางจาย

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท จํานวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 114,000.00    

ประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพ่ือจายเปนเงินประโยชน

งบประมาณการรักษาความสงบบริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 26,000.00     

ภายใน เกี่ยวกับการรักษา ประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ความสงบภายใน ทองถิ่นเพ่ือจายเปนเงินประโยชน

งบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาและถนน คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 65,000.00     

ประโยชนแกองคกรปกครองสวน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2559

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



ทองถิ่นเพ่ือจายเปนเงินประโยชน

งบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาและถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 57,779.37     

งบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุข คาที่ดิน อาคาร 1,200,000.00 

และงานสาธารณสุขอ่ืนและสิ่งกอสราง

งบประมาณการรักษาความสงบบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,000,000.00 

ภายใน เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 3,000.00       

รวม 5,465,779.37 



หมายเหตุ  4  เงินฝากกองทุน

เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 4,752,521.86    

รวม 4,752,521.86    

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2560



 



หมายเหตุ  13  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

เงินประกัน 16,900.00        

รวม 16,900.00        

เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2560



 



หมายเหตุ 15  ฎีกาคางจาย

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 2560

รวม



แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงาน งานบริหารงานคลัง คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ 800.00         

บริหารงานทั่วไป ซอมแซม

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทนคาตอบแทนผู 18,000.00     

ความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

ความสงบภายใน เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา งานปองกันภัยฝาย คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 36,000.00     

ความสงบภายใน พลเรือนและระงับ ซึ่งบริการ

อัคคีภัย

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 31,100.00     

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน 36,000.00     

เกี่ยวกับการศึกษา (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป คาตอบแทนคาตอบแทนผู 68,300.00     

เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิบัติ่ราชการอัน

เงินงบประมาณ เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา 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 แผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาตอบแทนคาตอบแทนผู 70,000.00     

ชุมชน ปฏิบัติ่ราชการอัน

เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 72,000.00     

ชุมชน ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานไฟฟาถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวน 192,115.92   

ชุมชน ราชการ

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาตอบแทนคาตอบแทนผู 7,000.00      

ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติ่ราชการอัน



เปนประโยชนแก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานกําจัดขยะมูล คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา 81,000.00     

ชุมชน ฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน 1,800.00      

ประกันสังคม

3,722,344.66 รวม
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