
ปี 2563
73,914,887.64

35,969,281.50

25,100.00

6,055,234.58

-

2,742.63

42,052,358.71

14,443,500.00

16,900.00

14,460,400.00

56,512,758.71

73,914,887.64

4,152,630.00

1,492,130.25

5,644,760.25

566,794.45

566,794.45

6,211,554.70

36,962,735.69

13,338,468.32

50,301,204.01

56,512,758.71รวมหน้ีสินและเงินสะสม 57,320,065.75

เงินทุนส ำรองเงินสะสม 13 13,125,969.26

รวมเงินสะสม 51,471,762.13

เงินสะสม

เงินสะสม 12 38,345,792.87

      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,121,113.43

รวมหน้ีสิน 5,848,303.62

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

      เจ้ำหน้ีเงินกู้ 11 1,121,113.43

      เงินรับฝำก 10 1,445,746.69

      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,727,190.19

หน้ีสินหมุนเวียน

      รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย 9 3,281,443.50

ทุนทรัพย์สิน 2 73,226,088.64

หน้ีสิน

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,460,400.00

รวมสินทรัพย์ 57,320,065.75

      ทรัพย์สินเกิดจำกเงินกู้ 2 14,443,500.00

      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 16,900.00

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,859,665.75

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

      รำยได้จำกรัฐบำลค้ำงรับ 6 1,274,023.50

      ลูกหน้ีค่ำภำษี 7 -

      เงินฝำกกระทรวงกำรคลัง 4 -

      เงินฝำกกองทุน 5 5,621,056.17

สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 3 35,964,586.08

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 73,226,088.64
สินทรัพย์

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563หมาย
เหตุ ปี 2562



เทศบาลต าบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

  (นำงวำรินทร์  นำคสูงเนิน)                  (นำยพงษ์พันธ์  สัจจำคุณ)                     (นำยมำโนช  มะลิขำว)

     ผู้อ ำนวขกำรกองคลัง                  ปลัดเทศบำลต ำบลขำมทะเลสอ            นำยกเทศมนตรีต ำบลขำมทะเลสอ



ข้อมูลท่ัวไป

สภาพท่ัวไป

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เดิมเป็นส่วนหน่ึงของต าบลขามทะเลสอ  ก่ิงอ าเภอขามทะเลสอ ต่อมาได้มี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี  22  มีนาคม 2506  เร่ืองจัดต้ังสุขาภิบาลขามทะเลสอ  ก่ิงอ าเภอขามทะเลสอ 

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดต้ังสุขาภิบาลขามทะเลสอข้ึน  เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงท้องถ่ินให้

เจริญย่ิงข้ึน  มีพ้ืนท่ี 5.18  ตารางกิโลเมตร

ต่อมาปี พ.ศ.2542  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลขามทะเลสอ  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลง

ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116 ตอนท่ี 9 ก ลง

วันท่ี 24  กุมภาพันธ์  2542  และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม 2542  เป็นต้นไป

ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เป็นพ้ืนท่ีชุมชนท่ีผังเมืองรวมได้ก าหนดให้เป็นเขตท่ีอยู่อาศัยมีนักธุรกิจเข้า

มาประกอบธุรกิจสร้างบ้านจัดสรร  และท่ีดินจัดสรรหลายโครงการ  โดยท่ีต้ังของเทศบาลอยู่ในอ าเภอขามทะเลสอ

จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  22  กิโลเมตร

พ้ืนท่ี

มีพ้ืนท่ี 5.18  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,243  ไร่  50 ตารางวา  หรือประมาณร้อยละ 2.59 ของ

พ้ืนท่ีอ าเภอขามทะเลสอ  (อ าเภอขามทะเลสอมีพ้ืนท่ีประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ 0.025 ของ

พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา  (จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีประมาณ  20,493.9 ตารางกิโลเมตร)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ

ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านโคกแฝก,องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านน้ าฉ่า,องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง

องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ

1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

      การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน 2562



ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญขี การจัดท าทะเบียน และรายงาน

การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เม่ือวันท่ี 20  มีนาคม  พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2561 และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

1.2  ในงวดปีงบประมาณ 2563  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  ได้เปล่ียนวิธีการค านวณยอดเงินสะสม

ประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองเงินสะสม จากเดิมให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ 25 เปล่ียนเป็นกันยอดเงินสะสม

ประจ าปีไว้ร้อยละ  15  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

บังคับใช้เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561

รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ ระเบียบดังกล่าวมีผล
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