
หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

6 41,670,848.86
7 42,107.24
8 53,500.00
9 24,561,722.79
10 234,110.00
11 40,412.99

66,602,701.88

12 26,815,486.95
13 13,959,786.56

40,775,273.51
107,377,975.39

14 75,730.85
15 102,416.00

178,146.85

16 1,197,092.91
1,197,092.91
1,375,239.76

74,363,893.45
22,672,900.97
8,965,941.21

106,002,735.63
107,377,975.39

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน
เงินลงทุนระยะส้ัน
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(นายวิรัช  สะอาดดี)

เงินสะสม
เงินทุนส ารองเงินสะสม
รายได้สะสม

(นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า

(นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกองคลัง

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

หน้ีสิน
หน้ีสินหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน
รวมหน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
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หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

18 790,681.91
19 20,712,755.22
20 25,121,117.44
21 4,317.46

46,628,872.03

22 12,949,344.00
23 174,240.00
24 3,491,137.88
25 924,558.34
26 584,424.44
27 4,654,678.21
28 16,191,007.62
29 47,123.00

39,016,513.49
7,612,358.54

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2564

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าบ าเหน็จบ านาญ

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายได้
รายได้จัดเก็บเอง
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด

ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

(นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า

ค่าใช้สอย

(นายวิรัช  สะอาดดี) (นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย)

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

รวมค่าใช้จ่าย
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(หน่วย : บาท)

เงินสะสม  เงินทุนส ารองเงิน

สะสม

รายได้สะสม  รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 -ตามท่ีรายงานไว้เดิม 33,914,478.33  20,309,838.50  527,671.23    54,751,988.06    

การปรับปรุงส่วนของทุน -                  -                  -                -                   

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 43,029,860.12    1,142,150.15     8,855,942.91    53,027,953.18    

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง 76,944,338.45  21,451,988.65  9,383,614.14  107,779,941.24   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2564 -                   

การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 167,997.00        -                  -                167,997.00        

การจ่ายจากส่วนของทุน -                  -                  -                -                   

ปรับปรุงระหว่างปี (9,573,968.75)     16,407.60         -                (9,557,561.15)     

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 6,825,526.75     1,204,504.72     (417,672.93)     7,612,358.54      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 74,363,893.45  22,672,900.97  8,965,941.21  106,002,735.63   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

(นายวิรัช  สะอาดดี)

ผู้อ านวยการกองคลัง

(นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า
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หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

42,107.24

42,107.24

(หน่วย:บาท)

53,500.00        

53,500.00      

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 12  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หน่วย:บาท)

40,412.99

หมายเหตุ 7 ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

เงินฝากประจ า

วัสดุคงคลัง 234,110.00

41,670,848.86

เงินฝากสถาบันการเงิน 41,670,848.86

รายได้ค้างรับ

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด

รวมลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน

หมายเหตุ 8  ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

24,561,722.79

หมายเหตุ 9  เงินลงทุนระยะส้ัน

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน

หมายเหตุ 11  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

(10,376,392.67)

รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ 234,110.00

40,412.99

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ครุภัณฑ์

26,815,486.95

27,716,863.32อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

17,340,470.65

14,502,190.00

(5,027,173.70)

24,561,722.79

หมายเหตุ 10  สินค้าและวัสดุคงเหลือ

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 9,475,016.30

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิ)
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หมายเหตุ 13    สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (หน่วย:บาท)

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน

(หน่วย:บาท)

34,570.24

41,160.61

75,730.85

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

24,384,193.00

(11,411,067.59)

12,973,125.41

1,754,657.00

(767,995.85)

986,661.15

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน

13,959,786.56

หมายเหตุ 14  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ถนน

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (สุทธิ)

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ถนน

ถนน (สุทธิ)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

หมายเหตุ 15  เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

หมายเหตุ 16  เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 102,416.00

เงินประกันสัญญา 102,416.00

1,197,092.91

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,167,092.91

เงินประกันสัญญา 30,000.00
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หมายเหตุ 17  ภาระผูกพัน (หน่วย:บาท)

1,221,000.00
1,221,000.00

 (หน่วย:บาท)
299,506.14

     รวม      299,506.14

หมายเหตุ 18  รายได้จัดเก็บเอง  (หน่วย:บาท)

55,802.21

420,389.40

23,364.62

1,140.00

241,652.89

48,332.79

790,681.91

หมายเหตุ 19  รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้                                                          (หน่วย:บาท)

รายได้ภาษีรถยนต์ 610,350.42

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 9,868,606.74

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 3,088,023.52

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 74,513.88

รายได้ภาษีสรรพสามิต 5,379,437.14

รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 152,593.25

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 69,271.27

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,467,419.00

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 2,540.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 20,712,755.22

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

รายได้ดอกเบ้ียหรือเงินปันผล

รายได้ค่าปรับ

     - ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
          สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้

รายได้ใบอนุญาต

รายได้ภาษี

      - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ
ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันท่ีเกิดจากสัญญาซ้ือจ้างพัสดุและ

          บริการอ่ืน ๆ จ าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังน้ี

          ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง
          รวม

รายได้อ่ืน

รวมรายได้จัดเก็บเอง

    

    

รายได้ค่าธรรมเนียม

          ไม่เกิน 1 ปี
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หมายเหตุ 20  รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ (หน่วย:บาท)

21,921,620.44

58,632.00

3,019,000.00

121,865.00

25,121,117.44

หมายเหตุ 21  รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วย:บาท)

4,317.46

4,317.46

4,317.46

หมายเหตุ 22  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หน่วย:บาท)

6,530,143.00

2,477,520.00

216,000.00

3,099,885.00

202,200.00

89,590.00

225,760.00

101,446.00

6,800.00

12,949,344.00

หมายเหตุ 23  ค่าบ าเหน็จบ านาญ (หน่วย:บาท)

174,240.00

174,240.00

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐก าหนดวัตถุประสงค์

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินประจ าต าแหน่ง

   รายได้อ่ืน

รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมค่าบ าเหน็จบ านาญ

เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินค่าครองชีพ

บ านาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตร

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบ กบท.

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
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หมายเหตุ 24  ค่าใช้สอย

30,480.00    

หมายเหตุ 25  ค่าวัสดุ

หมายเหตุ 26  ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 297,818.24

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 400.00

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 589,144.43

ค่าแก็สและน้ ามันเช้ือเพลิง 535,911.54

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 120.00

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,432,003.81

ค่าประชาสัมพันธ์ 5,159.20

ค่าเช่า 546,055.66

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์

ค่าใช้สอยอ่ืน 54,045.00

รวมค่าใช้สอย 3,491,137.88

ค่าวัสดุใช้ไป 830,343.34

ค่ายาใช้ไป 14,300.00

ค่าวัสดุท่ีมีไว้ใช้เพ่ือการแพทย์ใช้ไป 79,915.00

รวมค่าวัสดุ 924,558.34

ค่าไฟฟ้า 404,341.74

ค่าน้ าประปาและบาดาล 6,385.00

ค่าโทรศัพท์ 12,379.90

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 153,694.80

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,623.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 584,424.44
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หมายเหตุ 27  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 28  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค (หน่วย:บาท)

2,170,070.72

37,603.80

60,200.00
13,365,000.00

338,243.10
145,520.00
74,370.00

16,191,007.62
16,191,007.62

หมายเหตุ 29  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (หน่วย:บาท)

1,072,509.05

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 4,654,678.21

2,013,114.33

1,569,054.83

ครุภัณฑ์

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน - ภาคครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

รวมค่าใช้จ่ายจากการเงินอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 47,123.00

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 47,123.00


