


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว   อ  าเภอหนองบวัระเหว   จงัหวดัชยัภูมิ 

เพียง  ณ  วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๑ 



หมายเหตุ ปี  2561 ปี 2560

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 35,506,556.50      36,630,072.50       

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 13,239,910.14      11,060,896.19       

เงินฝากกระทรวงการคลงั 4 -                        -                         

เงินฝากกองทุน 5 3,823,933.58        3,739,102.97         

ลูกหน้ีเงินยมื 6 -                        -                         

รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 7 -                        -                         

ลูกหน้ีค่าภาษี 8 93,543.45             117,293.20            

ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นๆ 9 -                        -                         

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน10 135,500.00           155,500.00            

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 11 -                        -                         

ลูกหน้ีเงินยมืเงินสะสม 12 -                        -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13 -                        -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,292,887.17      15,072,792.36       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกู้ 2 25,961,105.00      25,961,105.00       

หุ้นในโรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 1,720.02               1,720.02                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25,962,825.02      25,962,825.02       

รวมสินทรัพย์ 43,255,712.19      41,035,617.38       

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 30  กันยายน  2561





ข้อมูลทัว่ไป
 - ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

พ้ืนท่ี
ประชาการทั้งหมด
     - ชาย
     - หญิง

ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จ านวนพนกังาน
     - นายก/รองนายก จ านวน  3  คน  - ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน  15  คน
     - เลขานุการ/ท่ีปรึกษา จ านวน  2  คน  - ลูกจา้งประจ า จ  านวน   5  คน
     - สมาชิกสภา อปท. จ านวน 10  คน  - พนกังานจา้ง จ านวน  45  คน
     - รวมฝ่ายการเมือง จ านวน 15  คน  - พนกังานจา้ง (เงินอุดหนุนทัว่ไป) จ านวน   2  คน

 - ขา้ราชการครู (เงินอุดหนุนทัว่ไป) จ านวน   4  คน
 - รวมฝ่ายประจ า จ  านวน  71  คน

หมายเหตุ  1  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั
1.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน
      

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัการบนัทึกบญัชี การจดัท าทะเบียน และรายงานการเงินของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2561

และหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2  รายการเปิดเผยอ่ืนใด (ถา้มี)

37.89 ตร.กม.

5,904  คน
2,918  คน
2,986  คน

การบนัทึกบญัชีเพ่ือจดัท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑเ์งินสดและเกณฑค์งคา้ง  ตาม 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561

เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว
อ าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ

999 หมู่ท่ี 9 ถนนเทศบาล 4 ต าบลหนองบวัระเหว  อ  าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ



หมายเหตุ  2  งบทรัพย์สิน

ช่ือ
2561 2560 2561 2560

ก.อสังหาริมทรัพย์
ท่ีดิน 1,162,700.00   1,162,700.00   รายได้ 35,506,556.50   36,630,072.50  

อาคาร 5,782,000.00   5,782,000.00   เงินสะสม
โรงจอดรถยนต์ 490,350.00      490,350.00      เงินทนุส ารองเงินสะสม
สถานีสูบน ้าฯ 3,791,418.79   3,791,418.79   เงินกู้
ตลาด 254,525.00      254,525.00      เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้
ระบบประปาผิวดิน ม.2 2,100,000.00   2,100,000.00   ฯลฯ
ฯลฯ

ข.สังหาริมทรัพย์
ครุภณัฑส์ านกังาน 4,495,742.95   5,453,572.95   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,426,217.50   2,509,617.50   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,051,800.00   8,109,800.00   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,059,279.26   2,087,645.26   

ครุภณัฑก่์อสร้าง 349,353.00      340,773.00      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ -                   -                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,095,270.00   3,125,270.00   

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 388,000.00      388,000.00      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 68,550.00        68,550.00        

ครุภณัฑโ์รงงาน -                   -                   

ครุภณัฑเ์คร่ีองดบัเพลิง 476,350.00      400,850.00      

ครุภณัฑกี์ฬา -                   -                   

ครุภณัฑส์ ารวจ -                   -                   

ครุภณัฑอ์าวุธ -                   -                   

ครุภณัฑด์นตรีและนาฎศิลป์ -                   -                   

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ -                   -                   

ครุภณัฑอ่ื์น 515,000.00      565,000.00      

รวม 35,506,556.50 36,630,072.50 35,506,556.50   36,630,072.50  

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยายน  2561

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน แหล่งทีม่าของทรัพย์สินทืง้หมด
จ านวนเงนิ



ค าอธิบาย
     1. ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากรายได ้เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให ้และเงินอ่ืนใดยกเวน้ เงินกู ้
ใหแ้สดงทรัพยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชป้ระโยชน์โดยตรง 
รวมทั้งทรัพยสิ์นท่ีใหย้มืหรือเช่า ยกเวน้ทรัพยสิ์นท่ีจดัไวเ้พ่ือเป็นการใหบ้ริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา 
เป็นตน้ 
     2. ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากแหล่งเงินกู ้ใหแ้สดงทรัพยสิ์นทุกประเภท



หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560

เงินสด -                          

        8,820,810.24 5,112,644.42          

        1,297,656.81 1,286,043.29          

-                          

-                          

รวม       10,118,467.05            6,398,687.71

        2,253,508.97 2,227,932.54          

รวม         2,253,508.97            2,227,932.54

           867,934.12 2,434,275.94          

รวม            867,934.12            2,434,275.94

      13,239,910.14          11,060,896.19

ประเภท เผ่ือเรียก เลขท่ี 020052187612

รวมทั้งส้ิน

เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบวัระเหว

เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาหนองบวัระเหว

ประเภท กระแสรายวนั เลขท่ี 335-6-00294-5

ประเภท กระแสรายวนั เลขท่ี 335-6-00256-2

ประเภท ประจ า 12  เดือน เลขท่ี 310000008832

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาหนองบวัระ
ประเภท ออมทรัพย ์เลขท่ี 335-1-00924-0

ประเภท ฝากประจ า  3 เดือน เลขท่ี 335-2-00843-4



หมายเหตุ  5  เงินฝากกองทุน 2561 2560

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    3,823,933.58 3,739,102.97  

รวม    3,823,933.58    3,739,102.97

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหตุ  8  ลูกหนีค่้าภาษี

ประจ าปี  จ านวนราย  จ านวนเงิน ประจ าปี  จ านวนราย  จ านวนเงิน

ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2558 2               980.00          2558 2               980.00         

2559 8               8,822.00       2559 9               9,182.00      

2560 13             11,618.00     2560 25             56,049.00    

2561 15             34,774.00     

38             56,194.00     36             66,211.00    

ลูกหน้ีภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 2558 46             1,605.50       2558 69             2,559.30      

2559 54             1,858.20       2559 98             3,430.45      

2560 83             2,949.75       2560 253           7,914.45      

2561 -            -                2561

183           6,413.45       420           13,904.20    

ลูกหน้ีภาษีป้าย 2558 3               880.00          2558 3               880.00         

2559 4               2,082.00       2559 4               2,082.00      

2560 14             14,842.00     2560 26             34,216.00    

2561 13             13,132.00     2561

34             30,936.00     33             37,178.00    

255           93,543.45     489           117,293.20  

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งส้ิน

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561

ประเภทลูกหนี้
2561 2560



หมายเหตุ  10  ลูกหนีเ้งินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี  2561

ช่ือ - สกุล  ผู้ยมื โครงการทีย่มื จ านวนเงิน
นายหวัน่  สิทธิสูงเนิน กลุ่มเล้ียงโค  หมู่ท่ี 3 32,000.00                  

นายบุญเรือง  โตละหาน กลุ่มเพาะเห็ดฟาง  หมู่ท่ี 8 19,500.00                  

นางดวงจนัทร์  ครอบบวับาน กลุ่มเล้ียงววั หมู่ท่ี 5 10,000.00                  

นางต๋ิม  แสงพรม กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้  หมู่ท่ี 1 24,000.00                  

นางหนูชั้น  เทพขนุทด กลุ่มเล้ียงสุกร  หมู่ท่ี 4 50,000.00                  

135,500.00                

ปี  2560

ช่ือ - สกุล  ผู้ยมื โครงการทีย่มื จ านวนเงิน
นายหวัน่  สิทธิสูงเนิน กลุ่มเล้ียงโค  หมู่ท่ี 3 32,000.00                  

นายบุญเรือง  โตละหาน กลุ่มเพาะเห็ดฟาง  หมู่ท่ี 8 19,500.00                  

นางดวงจนัทร์  ครอบบวับาน กลุ่มเล้ียงววั หมู่ท่ี 5 20,000.00                  

นางต๋ิม  แสงพรม กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้  หมู่ท่ี 1 24,000.00                  

นางหนูชั้น  เทพขนุทด กลุ่มเล้ียงสุกร  หมู่ท่ี 4 60,000.00                  

155,500.00                

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561

รวม

รวม



หมายเหตุ  14   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น
2561 2560

เงินขาดบญัชี 1,720.02         1,720.02         

ฯลฯ

รวม 1,720.02         1,720.02         

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหตุ  15    รายจ่ายค้างจ่าย
ปี  2561

แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ
เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนปฏิบติังาน ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 7,200.00               

เก่ียวกบัสาธารณสุข นอกเวลาราชการ
เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไป ค่าท่ีดินและส่ิง ค่าบ ารุงรักษาและปรับ โครงการบริหารจดัการขยะ (ถมกลบขยะ) 183,000.00           

เก่ียวกบัสาธารณสุข ก่อสร้าง ปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย รายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 9,000.00               

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 18,000.00             

การปฏิบติัราชการท่ีไม่ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

เงินงบประมาณ การรักษาความสงบ งานบริหารทัว่ไปเก่ียว ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงาน 27,000.00             

ภายใน กบัการรักษาความสงบ การปฏิบติัราชการท่ีไม่ ป้องกนั
ภายใน เขา้ลกัษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
เงินงบประมาณ การรักษาความสงบ งานบริหารทัว่ไปเก่ียว ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์บัเพลิง ค่าจดัซ้ือครุภณัฑถ์งัดบัเพลิง 49,700.00             

ภายใน กบัการรักษาความสงบ
ภายใน

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั โครงการจา้งเหมาครูช่วยสอน/แม่บา้นประจ าศูนย์ 27,000.00             

และประถมศึกษา การปฏิบติัราชการท่ีไม่ พฒันาเด็กเลก็  หมู่ท่ี 8
เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยายน  2561



หมายเหตุ  15    รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี  2561

แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ
เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้า 81,000.00             

เก่ียวกบัสาธารณสุข ซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ แผนงานสงัคม งานบริหารทัว่ไปเก่ียว ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้า 9,000.00               

สงเคราะห์ กบัสงัคมสงเคราะห์ ซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ งานบริหารทัว่ไปเก่ียว ค่าใชส้อย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้า 36,000.00             

ชุมชน กบัเคหะและชุมชน ซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ งานบริหารทัว่ไปเก่ียว ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายต่างๆ หมู่ท่ี 195,000.00           

กบัเคหะและชุมชน ทรัพยสิ์น 1 - 9 หรือปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างท่ีเกิดการช ารุดเสียหาย
ภายในเขตพ้ืนท่ี

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิง ค่าออกแบบ ค่าควบคุม โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางทอ่ระบายน ้าสาย 447,000.00           

และการโยธา พ้ืนฐาน ก่อสร้าง งานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน บา้นอ.บญุส่ง  บ  ารุงนา ถึง บา้นนางทองสุข นอ้ยจตุัรัส
นิติบคุคลหรือบคุคลภาย หมู่ท่ี 6
นอกเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิง
ก่อสร้าง

เงินงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั โครงการจา้งเหมาบริการเทศบาลต าบลหนองบวัระเหว 27,000.00             

การปฏิบติัราชการท่ีไม่ เร่งพฒันาดา้นการเกษตร
เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

เงินงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าจา้งเหมาติดตั้งสายไฟฟ้าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 87,300.00             

ซ่อมแซม หมู่ท่ี 2

1,203,200.00        

 - 2 -

รวม



หมายเหตุ  17  เงินรับฝาก
2561 2560

เงินรับฝากภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 7,976.55             8,152.76         

เงินรับฝาก กบท. -                      -                  

เงินรับฝากชดใชค้่าความเสียหาย -                      -                  

เงินรับฝากค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 5% 33,584.54           31,174.92       

เงินรับฝากประกนัผลงาน -                      -                  

เงินรับฝากประกนัซอง -                      -                  

เงินรับฝากประกนัสัญญา 128,450.00         222,693.00     

เงินรับฝากประกนัสัญญาเช่าทรัพยสิ์น 8,850.00             25,246.00       

เงินรับฝากประกนัสังคม -                      -                  

เงินรับฝากเงินรอคืนจงัหวดั 149,077.00         149,077.00     

เงินรับฝากค่าใชจ่้ายอ่ืน -                      -                  

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 247,500.00         247,500.00     

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 146,752.59         33,802.55       

รวม 722,190.68         717,646.23     

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหตุ  18  หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น
2561 2560

เงินเกินบญัชี 0.22                       -                           

ฯลฯ

รวม 0.22                       -                           

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2561









หมายเหตุ  21  เงนิสะสม

เงินสะสม  1  ตุลาคม ....... 15,031,739.80      11,484,849.43      

รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง 2,367,263.07        1,261,980.69        

หกั  25 % ของรายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง
      (เงินทุนส ารองเงินสะสม) (591,815.77) (315,495.17)

บวก รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทุนส ารองเงินสะสม 1,775,447.30        946,485.52           

ช าระหน้ีเงินกูธ้นาคารกรุงไทย 372,070.49           360,545.99           

ช าระหน้ีเงินกู ้ก.ส.ท. 1,943,509.72        1,886,902.64        

รับคืนเงินสะสม 13,787.07             352,956.22           

หัก จ่ายขาดเงินสะสม (553,000) 3,551,814.58        -                        3,546,890.37        

เงินสะสม  30  กนัยายน   ....... 18,583,554.38      15,031,739.80      

เงินสะสม  30  กนัยายน .....   ประกอบดว้ย 2561 2560

1.  หุน้ในโรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน -                        -                        

2.  เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. 3,823,933.58        3,739,102.97        

3.  ลูกหน้ีค่าภาษี 93,543.45             117,293.20           

4.  เงินขาดบญัชี 1,720.02               1,720.02               

5.  ทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูท่ี้ช าระหน้ีแลว้
(ผลต่างระหวา่งทรัพยฺสินเกิดจากเงินกูแ้ละเจา้หน้ีเงินกู้) 11,119,616.59      8,804,036.38        

6.  เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้ 3,544,740.74        2,369,587.23        

18,583,554.38      15,031,739.80      

2561 2560

ทั้งน้ี  ไดรั้บอนุมติัให้จ่ายเงินสะสมท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการจ านวน xx xx

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที่  30  กันยายน  2561

2561 2560






