
หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 18,776,614.00

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 13,631,808.04

      ลูกหนีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 10 700,000.00

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,331,808.04

รวมสินทรัพย์ 14,331,808.04

ทุนทรัพย์สิน 2 18,776,614.00

หนีสิน

หนีสินหมุนเวียน

      รายจ่ายค้างจ่าย 15 1,183,000.00

      เงินรับฝาก 17 881,302.15

      รวมหนีสินหมุนเวียน 2,064,302.15

รวมหนีสิน 2,064,302.15

เงินสะสม

เงินสะสม 21 8,011,432.04

เงินทุนสํารองเงินสะสม 4,256,073.85

รวมเงินสะสม 12,267,505.89

รวมหนีสินและเงินสะสม 14,331,808.04

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2561



ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ก.อสังหาริมทรัพย์ 9,583,957.00

อาคารและสิงก่อสร้าง 9,583,957.00

ข.สังหาริมทรัพย์ 9,192,657.00

ครุภัณฑ์การเกษตร 61,300.00

ครุภัณฑ์การศึกษา 70,050.00

ครุภัณฑ์กีฬา 465,140.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 989,840.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 135,650.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 192,627.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 296,480.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,048,300.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 137,000.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1,567,110.00

ครุภัณฑ์สํารวจ 61,160.00

ครุภัณฑ์อืน 168,000.00

รวม 18,776,614.00

แหล่งทีมาของทรัพย์สินทังหมด

ชือ จํานวนเงิน

รายได้ 18,162,477.00

เงินสะสม 614,137.00

รวม 18,776,614.00
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 7111399366 2,717,976.06

ประเภท กระแสรายวัน เลขที 7116023135 883,793.08

เงินฝากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 4702251135 4,736,636.97

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 4702406786 567.62

ประเภท ฝากประจํา เลขที 4704030717 5,292,834.31

รวม 13,631,808.04

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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ชือ - สกุล ผู้ยืม โครงการทียืม จํานวนเงิน

กลุ่มเกษตรกร หมู่ที 1 เลขทีสัญญาเงินกู้ 1/2559-กลุ่มเกษตรกร หมู่
ที 1 80,000.00

กลุ่มเกษตรกร หมู่ที 2 เลขทีสัญญาเงินกู้ 4/2559-กลุ่มเกษตรกร หมู่
ที 2 15,000.00

กลุ่มเกษตรกร หมู่ที 4 เลขทีสัญญาเงินกู้ 5/2559-กลุ่มเกษตรกร หมู่
ที 4 78,500.00

กลุ่มเกษตรกร หมู่ที 7 เลขทีสัญญาเงินกู้ 9/2559-กลุ่มเกษตรกร หมู่
ที 7 35,000.00

กลุ่มเกษตรกรทํานา หมู่ที 11 เลขทีสัญญาเงินกู้ 12/2559-กลุ่มเกษตรกรทํา
นา หมู่ที 11 95,000.00

กลุ่มค้าขาย หมู่ที 7 เลขทีสัญญาเงินกู้ 7/2559-กลุ่มค้าขาย หมู่ที 
7 35,000.00

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เลขทีสัญญาเงินกู้ 3/2559-กลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับ 100,000.00

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและเกษตรกร บ้านชะโอย หมู่ที 
10

เลขทีสัญญาเงินกู้ 11/2559-กลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับและเกษตรกร บ้านชะโอย หมู่ที 10 98,000.00

กลุ่มไร่นาสวนผสม หมู่ที 6 เลขทีสัญญาเงินกู้ 6/2559-กลุ่มไร่นาสวน
ผสม หมู่ที 6 50,000.00

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที 2 เลขทีสัญญาเงินกู้ 2/2559-กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที 2 88,500.00

กลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน หมู่ที 7 เลขทีสัญญาเงินกู้ 8/2559-กลุ่มอุตสาหกรรม
ครัวเรือน หมู่ที 7 15,000.00

กลุ่มอุตสาหกรรมท่าม่วง หมู่ที 7 เลขทีสัญญาเงินกู้ 10/2559-กลุ่ม
อุตสาหกรรมท่าม่วง หมู่ที 7 10,000.00

รวม 700,000.00
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หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ลูกหนีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน



หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ทีจ่าย 5,249.53

เงินรับฝากประกันสัญญา 169,995.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 5,490.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 700,567.62

รวมทังสิน 881,302.15

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 6,040,268.65

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,300,643.49
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
(เงินทุนสํารองเงินสะสม) 325,160.87

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก
เงินทุนสํารองเงินสะสม 975,482.62

รับคืนเงืนสะสม 1,059,809.77

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี 22,271.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 86,400.00 1,971,163.39

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 8,011,432.04

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. -

3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ -

4. เงินฝากกองทุนอืนๆ -

5. ลูกหนีค่าภาษี -

6. ลูกหนีรายได้อืนๆ -

7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ทีชําระหนีแล้ว 
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนีเงินกู้)

-

8. เงินสะสมทีสามารถนําไปใช้ได้ 8,011,432.04

8,011,432.04
ทังนีในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 0.00 บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21
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หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ

หมายเหตุ 21 เงินสะสม



หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินทีได้รับอนุมัติ ก่อหนีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี

ไม่มีข้อมูล - - - - -

รวม - - - - -

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 0 เงินทุนสํารองเงินสะสม


