
 

 

 

                                                                               

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง 

เรื่อง     รายงานทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7 

…………………………………. 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงนิ  การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  หมวดที่  ๑๐  ข้อ  

๑๐๐  ให้หัวหน้าหนว่ยงานคลังจัดท างบแสดงฐานะการเงนิ  และงบอื่น  ๆ  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพื่อสง่ให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมิภาค  ตรวจสอบภายในเก้าสบิวัน

นับแต่วันสิน้ปี  และสง่ส าเนาให้ผู้วา่ราชการจังหวัด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลใหส้่งนายอ าเภอ  

และข้อ  ๑๐๑  ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศส าเนางบแสดงฐานนะการเงนิและงบอื่น  ๆ  

ตามข้อ  ๑๐๐  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา

อันสมควร  นั้น 

 

  บัดนีส้่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง ได้ด าเนินการจัดท างบแสดง

ฐานะการเงนิ และงบอื่น ๆ  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เสร็จเรียบร้อย จึง

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7 

 

 

 

                    (นายมรกต  ปิงค า) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 

 
 

 

 
 

 



 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

งบทดลอง  (หลังปิดบัญชี) 

ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2557 

        

รายการ 
รหัส

บัญชี 
เดบิท เครดิต 

เงินฝากธนาคาร  -  ประเภทออมทรัพย์  เลขท่ี  012232359078 110201          6,916,592.39    

เงินฝากธนาคาร  -  ประเภทออมทรัพย์  เลขท่ี  012232441443 110201             346,558.10    

เงินฝากธนาคาร  -  ประเภทออมทรัพย์  เลขท่ี  524-0-21306-2 110201          9,010,295.86    

เงินฝากธนาคาร  -  ประเภทออมทรัพย์  เลขท่ี  524-1-21307-0 110201               33,004.92    

เงินฝากธนาคาร  -  ประเภทเผื่อเรียก  เลขท่ี  02008248065 110201                4,535.54    

เงินฝากธนาคาร  -  ประเภทเผื่อเรียก  เลขท่ี  300016771135 110201          3,230,000.00    

เงินฝากธนาคาร  -  ประเภทประจ า  เลขท่ี  302234129865 110202          3,509,245.73    

รายได้ค้างรับ 110300               16,931.50    

รายจ่ายคา้งจ่าย  (หมายเหต ุ 1) 210402   1,192,300.00  

รายจ่ายรอจ่าย  (หมายเหต ุ 2) 210500    1,175,943.00  

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ  3) 230100   728,290.36  

เงินสะสม 310000   10,771,717.38  

ทุนส ารองเงินสะสม 320000   9,198,913.30  

  

        23,067,164.04  23,067,164.04  

 

 

 

 

 

 

  

       (นางอรอนงค์  แสงฉาย)                    (นายสิทธิพล  หมอสมบูรณ์)                                (นายมรกต  ปิงค า) 

        ผู้อ านวยการกองคลัง            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 

 
 
 

 
 

 
 

 



องค์การบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่

งบรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจ าปี 2557 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 

 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+  สูง 

-  ต่ า 

รายรับตามงบประมาณการ         

รายรับ                                       (หมายเหต ุ 1)         

     ภาษีอากร           271,851.90           273,765.40  +                 1,913.50  

     ค่าธรรมเนยีม  ค่าปรับและใบอนุญาต            35,916.75             37,162.65  +                1,245.90  

     รายได้จากทรัพย์สนิ         288,995.88            314,321.06  +              25,325.18  

     รายได้เบ็ดเตล็ด            73,460.00            78,680.00  +                5,220.00  

     ภาษีจัดสรร       12,111,882.36       13,019,799.34  +            907,916.98  

     เงินอุดหนุนท่ัวไป         6,138,698.00        6,267,878.00  +             129,180.00  

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น     18,920,804.89       19,991,606.45  +         1,070,801.56  

     เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์       (หมายเหต ุ 2)        12,104,722.00      

รวมรายรับทั้งสิ้น       32,096,328.45      

  

        

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+  สูง 

-  ต่ า 

รายจ่ายตามงบประมาณ         

     งบกลาง           551,621.20            551,621.20                           -    

     เงินเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)       1,886,257.00        1,886,257.00                           -    

     เงินเดอืน  (ฝ่ายประจ า)       4,756,720.19        4,756,150.19  -                   570.00  

     ค่าตอบแทน        1,454,851.00        1,372,537.00  -               82,314.00  

     ค่าใชส้อย      2,588,912.82      2,258,167.22  -            330,745.60  

     ค่าวัสด ุ        1,355,766.38         1,211,928.50  -            143,837.88  

     ค่าสาธารณูปโภค          274,335.41          270,747.38  -               3,588.03  

     ค่าครุภัณฑ์                            (หมายเหต ุ 3)          984,100.00           970,713.20  -              13,386.80  

     ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง              (หมายเหต ุ 4)        1,915,900.00        1,799,000.00  -             116,900.00  

     เงินอุดหนุน        1,574,800.00         1,574,780.66  -                     19.34  

     รายจ่ายอ่ืน        1,147,557.00         1,147,557.00                           -    

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น   18,490,821.00     17,799,459.35  -            691,361.65  

     เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์       (หมายเหต ุ 5)        12,104,722.00      

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น        29,904,181.35      

                           รายรับสูงกว่ารายจ่าย           2,192,147.10      

 

       (นางอรอนงค์  แสงฉาย)                    (นายสิทธิพล  หมอสมบูรณ์)                                (นายมรกต  ปิงค า) 

        ผู้อ านวยการกองคลัง            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 

  
 

 



 
 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่

งบทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

 

ประเภททรัพย์สิน 
ยกมา รับเพิ่ม จ าหน่าย ยกไป ทรัพย์สิน จ านวน 

จากงวดก่อน งวดนี ้ งวดนี ้  งวดหน้า  เกิดจาก (บาท) 

ก.  อสังหาริมทรัพย์สิน             

     1.  ที่ดิน    1,000,000.00            -    -     1,000,000.00  ก. รายได้  13,291,313.50  

     2.  อาคาร/โรงเรือน 6,671,520.00  - - 6,671,520.00  ข. เงินอุดหนุนระบุวัตถ ุ 30,000.00  

  

 

       ประสงค ์   

ข.  สังหาริมทรัพย์             

  1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,091,080.00            -         -      1,091,080.00  

    2.  ครุภัณฑ์การศกึษา       40,000.00             -               -     40,000.00  

  
  3.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,971,468.00            -    -    1,971,468.00      

  4.  ครุภัณฑ์การเกษตร        105,950.00             -    -    105,950.00      

  5.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ      570,000.00  -    -    570,000.00      

  6.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        209,170.00           -    -    209,170.00     

  7.  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 285,500.00  -    -     285,500.00      

  8.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 288,715.50  9,980.00  -      298,695.50      

  9.  ครุภัณฑ์โรงงาน         32,000.00             -    -    32,000.00      

  10.  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง         -    22,000.00  -    22,000.00     

  11.  ครุภัณฑ์ส ารวจ         34,000.00  -    -      34,000.00      

  12.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 850,330.00  54,400.00         -      904,730.00      

     13.  ครุภัณฑ์อื่น         85,200.00  -        -      85,200.00      

รวมท้ังสิ้น  13,234,933.50  86,380.00  -    13,321,313.50    

 

13,321,313.50  

 
 
 

       (นางอรอนงค์  แสงฉาย)                    (นายสิทธิพล  หมอสมบูรณ์)                                (นายมรกต  ปิงค า) 

        ผู้อ านวยการกองคลัง            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 

 
 
 
 
 

  
 

 



องค์การบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

ทรัพย์สิน       หนี้สินและเงินสะสม       

ทรัพย์สนิตามงบ

ทรัพย์สนิ   (หมายเหต ุ 1) 

 

13,321,313.50  ทุนทรัพย์สนิ (หมายเหต ุ 1)   

   

13,321,313.50  

รายได้ค้างรับ (หมายเหต ุ 2)   16,931.50  รายจ่ายคา้งจ่าย (หมายเหต ุ 4)   1,192,300.00  

เงินสดในมอื       รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหต ุ 5)    1,175,943.00  

     เงินสด       เงินรับฝากต่าง  ๆ (หมายเหต ุ 6)      381,624.74  

     เงินฝากธนาคาร            (หมายเหต ุ 3)     เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       346,665.62  

               ธกส.                    ออมทรัพย์ 6,916,592.39    เงินทุนส ารองเงินสะสม     9,198,913.30  

                                         ออมทรัพย์  (ศกช.)   346,558.10    เงินสะสม  1  ตุลาคม  2556   8,559,549.50    

  ประจ า 3,509,245.73    บวก รายรับจรงิสูงกว่ารายจ่ายจริง 

 

2,192,147.10    

               กรุงไทย ออมทรัพย์ 9,043,300.78           เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย          1,165.00    

               ออมสนิ เผื่อเรียก 4,535.54           รายจ่ายรอจ่าย     1,166,420.00    

  เผื่อเรียกครบรอบ  101  ปี 3,230,000.00  23,050,232.54         รับคืนเงินประจ าต าแหนง่         57,048.00    

               รับคืนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี   45,000.00    

               รับคืนเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ         28,537.03    

               ปรับปรุงค่าใชจ้่ายท่ีผู้รับเงินท าเช็คหาย           7,058.40    

               รายได้ค้างรับท่ีบันทึกต่ าไป 

 

      15,056.50    

        หัก   เงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี     (548,036.78)   

               ปรับปรุงค่าใชจ้่ายและสว่นลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี           (25.30)   

               จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหต ุ 7) (752,202.07)  10,771,717.38  

 

 

  

 

  

  
 

  

36,388,477.54  

   

36,388,477.54  

             

       (นางอรอนงค์  แสงฉาย)                    (นายสิทธิพล  หมอสมบูรณ์)                                (นายมรกต  ปิงค า) 

        ผู้อ านวยการกองคลัง            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 

 

  
 

 


