
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืน ๆ งบประมาณปี  2558 

--------------------------------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    การรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน    การฝากเงิน    
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด  10  การตรวจเงิน  
ข้อ  101   ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง  จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเวลาอันสมควร     

   บัดนี้  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ  ได้จัดท างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2558  แล้วเสร็จ  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่    29  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ.  2558 

 

(นายวิรัต  แซ่ตัน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) 40,293,578.00           

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2) 36,675,939.95           

ลูกหนี-้ภาษีบ ารุงท้องที่ 259,143.08               

รายได้ค้างรับจากรัฐบาล 33,780.00                

36,968,863.03           

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) 40,293,578.00           

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 1,441,418.76            

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) 3,409,788.00

เงินอุดหนุนค้างจ่าย (หมายเหตุ 6) 62,298.00                

เงินสะสม (หมายเหตุ 8) 14,644,530.40           

เงินทุนส ารองเงินสะสม 17,410,827.87           

36,968,863.03           

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30   กันยายน 2558

ทรัพยส์ิน

หน้ีสินและเงินสะสม

...................................................... 
(นางสาวดวงใจ  สิงห์ศักดิ์ตระกูล) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

................................................ 
(นายมานิตย์  นิ่มนวล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

................................................... 
(นายวิรัต  แซ่ตัน) 

นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล 



ชื่อ จ านวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์

ทีดิ่น 3,920,000.00       เงินรายได้ 3,920,000.00       

อาคาร 20,247,495.00     เงินรายได้ 18,677,195.00      
เงินอุดหนุน 1,570,300.00       

ข. สังหาริมทรัพย์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 557,150.00         เงินรายได้ 557,150.00          

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 720,955.00         เงินรายได้ 577,040.00          
เงินอุดหนุน 143,915.00          

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,378,240.00       เงินรายได้ 8,378,240.00       

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,901,570.00       เงินรายได้ 1,901,570.00       

ครุภัณฑ์การเกษตร 20,556.00           เงินรายได้ 20,556.00            

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 104,090.00         เงินรายได้ 104,090.00          

ครุภัณฑ์ดับเพลิง 58,000.00           เงินรายได้ 58,000.00            

ครุภัณฑ์ส ารวจ 136,000.00         เงินรายได้ 136,000.00          

ครุภัณฑ์อื่นๆ 1,362,250.00       เงินรายได้ 862,250.00          
เงินอุดหนุน 500,000.00          

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,104,712.00       เงินรายได้ 1,086,212.00       
เงินอุดหนุน 18,500.00            

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ
งบทรัพย์สิน

ณ วันที ่ 30  กันยายน  2558

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน
แหล่งทรัพย์สิน

หมายเหตุ 1 



ชื่อ จ านวนเงิน
ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

แหล่งทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 1,432,560.00       เงินรายได้ 997,560.00          
เงินอุดหนุน 435,000.00          

ครุภัณฑ์การศึกษา 335,000.00         เงินรายได้ 310,000.00          
เงินอุดหนุน 25,000.00            

ครุภัณฑ์โรงงาน 15,000.00           เงินรายได้ 15,000.00            

รวม 40,293,578.00    40,293,578.00     

...................................................... 
(นางสาวดวงใจ  สิงห์ศักดิ์ตระกูล) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

................................................ 
(นายมานิตย์  นิ่มนวล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

....................................................... 
(นายวิรัต  แซ่ตัน) 

นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล 



หมายเหตุ 8

เงินสะสม 1 ตลุาคม 2557 17,925,068.99   
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 8,212,873.75     
หัก  25%  ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 2,053,218.44     
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหกัเงินทุนส ารองเงินสะสม 6,159,655.31   

รายการเบกิเกินส่งคืน 26,623.90       
เงินเหลือจ่ายจากปกี่อน 7,092.40 6,193,371.61    

24,118,440.60  
หัก จ่ายขาดและยืมเงินสะสม 9,466,719.00   

รายการปรับปรุงลดยอดเงินสะสม 7,191.20         9,473,910.20    
เงินสะสม 30   กันยายน 2558 14,644,530.40  

เงินสะสม 30  กันยายน 2558  ประกอบด้วย

1 ลูกหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 259,143.08       
2 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 14,385,387.32   

14,644,530.40  

หมายเหต ุ: ในปงีบประมาณ 2558  ได้รับอนมุัติใหจ้่ายขาดและยืมเงินสะสม จ านวน 9,510,719  บาท
รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ

งบเงินสะสม

ณ   วันที่   30    กันยายน  2558

...................................................... 
(นางสาวดวงใจ  สิงห์ศักดิ์ตระกูล) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

................................................ 
(นายมานิตย์  นิ่มนวล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

.................................................... 
(นายวิรัต  แซ่ตัน) 

นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล 



ประมาณการ รวม
บริหารงาน

ทั่วไป
การรักษาความ

สงบภายใน
การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน

สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การเกษตร งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,340.00     2,311,920.00       2,311,920.00    -                -                -                -                -                -                -                -                -                
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,344,217.00    7,583,886.00       3,745,792.00    751,800.00      -                82,425.00        1,164,340.00    214,000.00      -                1,145,529.00    480,000.00      -                
ค่าตอบแทน 1,346,288.00     1,053,547.00       506,625.00      84,225.00        120,960.00      23,115.00        129,750.00      28,425.00        -                106,447.00      54,000.00        -                
ค่าใช้สอย 6,073,885.00     3,781,001.00       1,333,126.50    34,446.00        841,520.00      599,534.50      14,600.00        161,410.00      770,235.00      26,129.00        -                -                
ค่าวสัดุ 4,507,030.00     3,393,796.21       1,379,642.11    -                1,457,012.10    39,179.00        296,410.00      -                -                194,753.00      26,800.00        -                
ค่าสาธารณูปโภค 377,340.00        262,255.93          237,217.93      -                25,038.00        -                -                -                -                -                -                -                
เงินอุดหนุน 3,708,400.00     2,810,000.00       175,000.00      -                2,570,000.00    -                -                -                65,000.00        -                -                -                
รายจา่ยอื่น -                  -                    -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
งบกลาง 822,600.00        672,532.00          -                -                -                -                -                -                -                -                -                672,532.00      
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) 571,900.00        467,602.51          179,317.51      -                -                -                141,435.00      -                -                146,850.00      -                -                
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) 6,850,000.00     6,573,203.48       -                -                -                -                349,203.48      -                -                6,224,000.00    -                -                

รวมรายจ่าย 37,000,000.00  28,909,744.13    9,868,641.05  870,471.00     5,014,530.10  744,253.50     2,095,738.48  403,835.00     835,235.00     7,843,708.00  560,800.00     672,532.00     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3) 14,872,756.00      1,293,312.00    -                1,092,129.00    25,000.00        -                -                -                3,649,667.00    -                8,812,648.00    

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 37,000,000.00  43,782,500.13    11,161,953.05 870,471.00     6,106,659.10  769,253.50     2,095,738.48  403,835.00     835,235.00     11,493,375.00 560,800.00     9,485,180.00  

รายรับ
ภาษีอากร 1,134,000.00     1,067,953.60       
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 95,000.00         84,428.96           
รายได้จากทรัพย์สิน 205,000.00        559,607.85          
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                  -                    
รายได้เบ็ดเตล็ด 1,000.00           -                    
รายได้จากทุน -                  -                    
ภาษีจดัสรร 15,095,000.00    18,232,621.47      
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,470,000.00    17,266,806.00      

37,000,000.00  37,211,417.88    

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4) 14,872,756.00      

37,000,000.00  52,084,173.88    

8,301,673.75      

รวมรายรับทั้งสิ้น

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลตาเนาะแมเราะ
งบแสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากเงนิรายรบั

ตัง้แตว่นัที ่ 1   ตลุาคม  2557   ถึง  30   กันยายน  2558

รายการ

รายจ่าย

รวมรายรับ


