
เทศบาลตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ  วันที่  29  กันยายน  2560 

   
หนวย : บาท 

 
หมายเหตุ 

  

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน               2 
 

      
17,757,039.77  

สินทรัพย 
          สินทรัพยหมุนเวียน 
   

             เงินสดและเงินฝากธนาคาร         3 
 

       
14,195,870.26  

             เงินฝาก ก.ส.ท. 
  

          
374,754.35  

             ลูกหน้ีเงินสะสม 
  

              
5,600.00  

             ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
  

          
826,000.00  

            รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
  

      
15,402,224.61  

รวมสินทรัพย 
  

      
15,402,224.61  

    หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
  

    

    

     

 
 

   

                  (นางกนกพร ศรีจันทร)                          (นายทวิช รุงเรือง)  (นายธนบดี กุมพิทักษ)  

              ผูอํานวยการกองคลัง  ปลัด ทต.บานผือ   นายกเทศมนตรีตําบลบานผือ 

  
 

      

    

    

        



เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ  วันที่   29  กันยายน  2560 

   
หนวย : บาท 

 

หมายเหตุ 
  

ทุนทรัพยสิน                          2 
 

      
17,757,039.77  

หนี้สิน 
          หนี้สินหมุนเวียน 
   

            รายจายคางจาย 4 
 

          
244,084.72  

            เงินรับฝาก                              5 
 

        
2,493,142.90  

           รวมหนี้สินหมุนเวียน 
  

        
2,737,227.62  

       รวมหนี้สิน 
  

        
2,737,227.62  

    เงินสะสม                            
   

           เงินสะสม                            8 
 

        
7,065,493.62  

           เงินทุนสํารองเงินสะสม 
  

        
5,599,503.37  

           รวมเงินสะสม 
  

      
12,664,996.99  

รวมหนี้สินและเงินสะสม 
  

      
15,402,224.61  

    หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
   

 
 

 

 

 
 

 

          (นางกนกพร ศรีจันทร)                      (นายทวิช  รุงเรือง)        ( นายธนบดี  กุมพิทักษ)  

      ผูอํานวยการกองคลัง                    ปลัดเทศบาลตําบลบานผือ      นายกเทศมนตรีตําบลบานผือ  
 



เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560 

 
ขอมูลทั่วไป 

             - เทศบาลตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ต้ังอยูเลขที่ 7/5  หมู 4  

ตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  40240  มีพ้ืนที่ 32 ตารางกิโลเมตร  ประชากรทั้งหมด 

5,909 คน แยกเปน ชาย 2,911 คน หญิง 2,998คน 

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

               หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 

               การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและเกณฑคงคางตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลบานผือมีเงินสะสม จํานวน  7,065,493.62  บาท และเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที ่ 29   กันยายน  2560 

หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน 
 

 
 

  
 

หนวย : บาท 

ประเภททรัพยสิน 

 

ราคาทรัพยสิน 
 

แหลงที่มาของทรัพยสิน 

ชื่อ 

 

จํานวนเงิน 
 

 ก.อสังหาริมทรัพย       

   1.อาคาร         5,412,181.67  1. รายไดเทศบาล    17,739,939.77  

   2.ศาลพระภูม ิ            60,000.00  2. เงินผูอุทิศให         17,100.00  

        

 ข.สังหาริมทรัพย        

 1.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง          3,131,900.00      

 2.ครุภัณฑสํานักงาน          2,026,103.00      

 3.ครุภัณฑงานบานงานครัว            202,143.00      

 4.ครุภัณฑการเกษตร            990,216.00      

 5.ครุภัณฑการศึกษา            330,500.00      

 6.ครุภัณฑไฟฟและวิทยุ            263,350.00      

 7.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพ            335,800.00      

 8.ครุภัณฑคอมพิวเตอร            804,166.10      

 9.ครุภัณฑจราจร (ปาย สัญญาณไฟ)            250,800.00      

 10.ครุภัณฑโยธา          3,877,000.00      

 11.ครุภัณฑการแพทย             46,900.00      

 12.ครุภัณฑโรงงาน             25,980.00      

 รวม       17,757,039.77      17,757,039.77  
 

 
 

   

     

 
 

 

 

 
 

 

          (นางกนกพร ศรีจันทร)                      (นายทวิช  รุงเรือง)        ( นายธนบดี  กุมพิทักษ)  

      ผูอํานวยการกองคลัง                    ปลัดเทศบาลตําบลบานผือ      นายกเทศมนตรีตําบลบานผือ  



เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560 

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  

   
หนวย : บาท 

 
เงินฝากธนาคาร 

  

 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย       เลขที่ 428-1-49771-4 

    
1,875,744.24  

 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา เลขที่ 428-2-05785-8 

    
5,082,693.17  

 
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย        เลขที่ 019062811334 

    
4,967,597.89  

 
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย        เลขที่ 019062865731 

       
164,938.33  

 
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย        

เลขที ่ 
019062665761 

        
62,678.52  

 

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย          เลขที ่ 31-0000-
20527-8 

เลขที่ 020-0-
9334971-8 

    
2,042,218.11  

 
รวม 

 

  
14,195,870.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560 

หมายเหตุ 4 รายจายคางจาย 
     

      
   

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ  

งบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ โครงการจางเหมาบริการ 

 

         
 

งบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ โครงการจางเหมาบริการ            

งบประมาณ งานเคหะและชุมชน บริหารงานทั่วไปเกี่ยว คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ โครงการจางเหมาบริการ          

    กับเคหะและชุมชน         

งบประมาณ งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานเกี่ยว คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ โครงการจางเหมาบริการ          

    กับการศึกษา         

              

งบประมาณ งานบริหารการศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยว คาใชสอย คาจางเหมาอาหารกลางวัน โครงการจางเหมาประกอบอาหาร            

    การศึกษา คาวัสดุ คาวัสดุอาหารเสริมนม โครงการอาหารเสริมนม            

              

              

งบประมาณ งานสาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คาใชสอย คาจางเหมาบริการ 
โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
และ          

    งานสาธารณสุข     บริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน   

รวม      2   



 
 

เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560 

 
หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก 

  

   
หนวย : บาท 

 
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย         

 
        12,766.99  

 
เงินประกันสัญญา 

 
       243,625.00  

 
คาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 5%           5,805.05  

 
เงินรับฝากสหกรณออมทรัพย 

 
          1,000.00  

 
เงินรับฝากกิจการประปา 

 
       164,938.33  

 
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

 
       888,678.52  

 
เงินรับฝากสหกรณออมทรัพย 

 
              18.00  

 
เงินรับฝากประกันสังคม 

 
               6.00  

 
เงินรับฝากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค        892,558.03  

 
เงินสมทบคากระแสไฟฟาสถานีสูบนํ้า         283,746.98  

 
รวม 

 
    2,493,142.90  

เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 



หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 29  กันยายน 2560 

หมายเหตุ 8 เงินสะสม 
      

     
หนวย : บาท 

 

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559 
    

      4,989,349.41  
 

     รายรับจริงสูงกวารายจายจริง    2,767,112.44  
     

     หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง  
      

          (เงินทุนสํารองเงินสะสม)     (691,778.11) 
     

บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 
  

  
2,075,334.33     

      เงินปเกาสงคืน 
  

          709.88  
   

      เงินคาใชจายคางจาย 
  

          100.00  
 

      2,076,144.21  
 

 เงินสะสม 30 กันยายน 2560 
    

   7,065,493.62  
 

เงินสะสม 30 กันยายน  2560   ประกอบดวย 
      

        1. เงินฝาก ก.ส.ท. 
    

         374,754.35  
 

        2. ลูกหนี้เงินสะสม 
    

   5,600.00  
 

        3. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 
    

      6,685,139.27  
 

     
   7,065,493.62  

 

       
 



เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ 

ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2559 ถึงวันที่  29  กันยายน  2560 

                        หนวย : บาท 

        บริหารงาน การรักษา       สรางความ การศาสนา     

รายการ ประมาณการ รวม ทั่วไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข 
เคหะและ
ชุมชน เข็มแข็ง 

วัฒนธรรม
และ การเกษตร งบกลาง 

          ภายใน       ของชุมชน นันทนาการ     

รายจาย                       

  เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
     
2,562,380.00  

      
2,508,720.00  

  
2,508,720.00                  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
     
7,497,619.00  

      
7,006,040.00  

  
4,721,280.00    

   
1,181,180.00    

   
1,103,580.00          

  คาตอบแทน 
        
229,400.00  

        
203,221.75  

     
151,621.75        

        
51,600.00          

  คาใชสอย 
     
4,814,176.00  

      
4,425,728.97  

  
1,309,777.59  

    
133,575.00  

     
850,060.00  

     
468,000.00  

   
1,248,286.38  

     
41,030.00  

       
370,000.00  

        
5,000.00    

  คาวัสด ุ
     
1,867,195.00  

      
1,671,868.19  

     
453,306.05    

     
870,144.80    

      
348,417.34          

  คาสาธารณูปโภค 
        
457,500.00  

        
406,148.45  

     
403,638.09    

         
2,510.36              

  เงินอุดหนุน 
     
1,574,000.00  

      
1,385,000.00  

     
175,000.00    

   
1,210,000.00              

  งบกลาง 
     
9,767,000.00  

      
9,485,059.65                  

     
9,485,059.65  

  

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ 
1) 

        
628,900.00  

        
610,460.00  

        
4,300.00    

       
53,200.00    

      
552,960.00          



  

คาที่ดินและส่ิงกอสราง 
(หมายเหต2ุ) 

     
1,601,830.00  

      
1,595,000.00          

   
1,595,000.00          

รวมรายจาย 
   
31,000,000.00  

    
29,297,247.01  

  
9,727,643.48  

    
133,575.00  

   
4,167,095.16  

     
468,000.00  

   
4,899,843.72  

     
41,030.00  

       
370,000.00  

        
5,000.00  

     
9,485,059.65  

รายรับ                       

  ภาษีอากร 
         
87,000.00  

          
93,928.55                    

  
คาธรรมเนียมคาปรับ
และใบอนุญาต 

         
26,800.00  

          
37,709.60                    

  รายไดจากทรัพยสิน 
        
371,000.00  

        
300,650.53                    

  รายไดเบ็ดเตล็ด 
        
372,000.00  

        
483,550.00                    

  รัฐบาลจัดสรรให 
   
15,143,200.00  

    
16,641,177.18                    

  เงินอุดหนุนทั่วไป 
   
15,000,000.00  

    
14,507,343.59                    

รวมรายรับ 
   
31,000,000.00  

    
32,064,359.45                    

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 
      
2,767,112.44  

          

 

 

 

 



หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ 
 

  
หนวย : บาท 

หมายเหตุ 
1   คาครุภัณฑ 

 

 
เครื่องปริ้นเตอร 8,600.00 

 
ช้ันเก็บเอกสาร 4,300.00 

 
โตะทํางาน 4,600.00 

 
เครื่องเลนสนาม 40,000.00 

 
เกาอ้ีสํานักงาน 5,580.00 

 
เครื่องสูบนํ้า 9,500.00 

 
เครื่องกําเนิดไฟฟา 31,900.00 

 
เครื่องเจีย/ตัด 3,990.00 

 
ตูเช่ือม 6,990.00 

 
ถังแกส 15,000.00 

 
ซอมแซมเครื่องสูบนํ้าระบบทอ 480,000.00 

รวม 
           
610,460.00  

   
  

หนวย : บาท 
 
 
 
 

 



 
 
หมายเหตุ 2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาวัด-โสกเหมือดแอ            464,000.00  

 
หมู 3 บานหนองแสง 

 

 
โครงการกอสรางรองระบายนํ้าสายกลางหมูบาน หมูที่ 6 บานหนองผือ            223,000.00  

 
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 บานโพธ์ิตาก            203,500.00  

 
โครงการปรับปรุงคลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าระบบทอบานโนนฆอง หมู5            201,000.00  

 
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            166,000.00  

 
โครงการวางทอระบายนํ้า สายกลางหมูบาน หมู 5 บานโนนฆอง            249,500.00  

 

โครงการวางทอระบายนํ้า หนาศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลบาน
ผือ              88,000.00  

รวม 
         
1,595,000.00  

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

งบทดลอง  (กอนปด) 

ณ        วันที่ 29  กันยายน  2560 

ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

   เงินสด 11011000                     -      

   เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย ออมทรัพย เลขที ่428-1-49771-4 11012000        1,875,744.24    

   เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา       เลขที่ 428-2-05785-8 11012000        5,082,693.17    

   เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย เลขที ่ 019062811334 11012000        4,967,597.89    

   เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย เลขที ่ 019062865731 11012000          164,938.33    

   เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย เลขที ่ 019062665761 11012000            62,678.52    

   เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย เลขที ่ 020-0-9334971-8 11012000        2,042,218.11    

   เงินฝาก กสท 11032000          374,754.35    

   ลูกหน้ี-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000          826,000.00    

   ลูกหน้ี-เงินสะสม 11047000             5,600.00    

   เงินงบกลาง 51100000        9,485,059.65    

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) 52100000        2,508,720.00    

   เงินเดือน (ฝายประจํา) 52200000        7,006,040.00    

   คาตอบแทน 53100000          203,221.75    

   คาใชสอย 53200000        4,425,728.97    

   คาวัสดุ 53300000        1,671,868.19    

   คาสาธารณูปโภค 53400000          406,148.45    



   เงินอุดหนุน 56100000        1,385,000.00    

   คาครุภันฑ 54100000          610,460.00    

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง 54200000        1,595,000.00    

   เงินรายรับ - เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 19010000     
      
32,057,959.45  

   คาใชจายคางจาย 21010000   
          
244,084.72  

   เงินรับฝาก            ( หมายเหตุ 2 ) 21040000   
        
2,499,542.90  

   เงินสะสม 31000000   
        
4,990,159.29  

   สํารองเงินทุนเงินสะสม 32000000   
        
4,907,725.26  

         44,699,471.62  
      
44,699,471.62  

 

 
 

 

 

 
 

 

                ( นางกนกพร ศรีจันทร )                  ( นายทวิช  รุงเรือง )  ( นายธนบดี  กุมพิทักษ )  

             ผูอํานวยการกองคลัง                   ปลัดเทศบาลตําบลบานผือ    นายกเทศมนตรีตําบลบานผือ  

     

 



เทศบาลตําบลบานผือ   อําเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแกน 

งบทดลอง  (หลังปดบัญชี) 

 ณ   วันที ่  29   กันยายน   2560 

ชื่อบัญช ี รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

   เงินสด 11011000                  -      

   เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย ออมทรัพย เลขที ่428-1-49771-4 11012000 
    
1,875,744.24    

   เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา       เลขที่ 428-2-05785-8 11012000 
    
5,082,693.17    

   เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย เลขที ่ 019062811334 11012000 
    
4,967,597.89    

   เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย เลขที ่ 019062865731 11012000 
      
164,938.33    

   เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย เลขที ่ 019062665761 11012000 
        
62,678.52    

   เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย เลขที ่ 020-0-9334971-8 11012000 
    
2,042,218.11    

   เงินฝาก กสท. 11032000 
      
374,754.35    

   ลูกหน้ีเงินสะสม 11047000 
         
5,600.00    

   ลูกหน้ี-เงินทุนโครงการเศษฐกิจชุมชน 11407000 
      
826,000.00    

   เงินสะสม 31000000       



7,065,493.62  

   เงินทุนสํารองเงินสะสม 32000000   
    
5,599,503.37  

   เงินรับฝาก             ( หมายเหตุ 2 ) 21040000   
    
2,493,142.90  

   รายจายคางจาย       21010000   
      
244,084.72  

    
  
15,402,224.61  

  
15,402,224.61  

 

 
 

   

    

                 ( นางกนกพร ศรัจันทร )                     (นายทวิช  รุงเรือง)            ( นายธนบดี  กุมพิทักษ)  

               ผูอํานวยการกองคลัง                    ปลัดเทศบาลตําบลบานผือ      นายกเทศมนตรีตําบลบานผือ  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


