
ทรัพย์สิน หนี้สินและเงินสะสม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน -               66,580,154.59  ทุนทรัพย์สิน -                 66,580,154.59        

ภาระผูกพัน              หนี้สิน
          บัญชีเงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 2) 947,208.44            
บัญชีลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ 119,334.00      บัญชีเงินค่าใช้จ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 2) 2,557,738.96         
บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 26,922.00       บัญชีเงินทุนสํารองเงินสะสม 8,872,047.26         
บัญชีลูกหนี้ค่าน้ําประปา 270.00            เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) 131,089.83            
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 180,000.00      บัญชีเงินรายได้ภาษีบํารุงท้องที่ 119,334.00            

บัญชีเงินรายได้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 270.00                  
บัญชีเงินรายได้ -  ค่าน้ําประปา 26,922.00              

เงินคงเหลือ  30  ก.ย.  2554
เงินสด -               
เงินฝากธนาคาร  กระแสรายวัน  กรุงไทย(913-6-01075-8) 6,331.52        
เงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย์ (913-1-31409-0) กรุงไทย แม่ขรี 43,802.26              เงินสะสม
เงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย์ (345-2-43365-8) ธกส. แม่ขรี 771,768.98     เงินสะสมยกมา เมื่อวันที่  1  ต.ค.  2553 11,242,321.28  
เงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย์ (345-2-35315-7) ธกส. แม่ขรี 6,356,416.42  บวก  รายรับจริงงวดนี้สูงกว่ารายจ่ายจริงงวดนี้ 4,246,569.98    
เงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย์ (345-2-44984-3) ธกส. แม่ขรี 23,844.62      บวก  บัญชีเงินค่าใช้จ่ายรอจ่ายปี 53 (หมายเหตุ 3) 19,797.00        
เงินฝากธนาคาร  ออมทรัพย์ (597-2-83092-2) ธกส. ป่าบอน 14,795,243.11  

เงินฝากธนาคาร  ประจํา (597-4-12953-1) ธกส. ป่าบอน 2,196,766.22  
เงินฝากธนาคาร  ประจํา (3-0000010745-2) ออมสิน ตะโหมด 2,040,139.87  หัก    รายจ่ายจากเงินสะสม 1,602,459.75    

26,234,313.00  เงินสะสมเมื่อวันที่  30  ก.ย.  2554 13,906,228.51        
26,560,839.00 26,560,839.00       

(ลงชื่อ) ………………………………….        (ลงชื่อ)  ……………………...………….    (ลงชื่อ)……………………………..............

(นางสาววนิดา  ทะระเกิด)                 (นายปรีชา  วิจิตรโสภา)                 (นายปรีชา  วิจิตรโสภา)
หัวหน้าส่วนการคลัง             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่

          นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ  วันที่  30  กันยายน  2554

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  อําเภอป่าบอน   จังหวัดพัทลุง



เงินค่าใช้จ่าย  5% 105.10         
เงินส่วนลด  6% 3,870.60      
เงินประกันสัญญา 110,655.00   
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7,195.24      
เงินดอกผล อปท. 2,427.35      
เงินค่าปรับผิดสัญญา-โครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,451.00      
เงินภาษีบํารุงท้องที่ 2,276.00      
ดอบเบี้ยรับ-โครงการเศรษฐกิจชุมชน 3,109.54      

131,089.83  

บัญชีเงินรับฝาก
ณ วันที่  30  กันยายน   2554

หมายเหตุ 1  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



190,580.00                                              
307,956.00                                              
224,548.00                                              
408,048.00                                              
249,106.96                                              

3,500.00                                                 
1,174,000.00                                           

รวม 2,557,738.96                                         

หมายเหตุ  2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
บัญชีค่าใช้จ่ายรอจ่ายปี 54

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554

                                   ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนโยธา
                                   ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการศึกษา
                                   ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการคลัง
                                   ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สํานักปลัด
                                   ค่าอาหารเสริมนม
                                   ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยาม
                                   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.ม.5



ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนโยธา 430.00         
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการศึกษา 483.00         
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการคลัง 1,486.00      
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สํานักปลัด 115.00         
ค่าอาหารเสริมนม 17,283.00     

รวม 19,797.00  

บัญชีค่าใช้จ่ายรอจ่าย  ปี 53
ณ วันที่  30  กันยายน   2554

หมายเหตุ 3  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



    เงินรับ        เงินจ่าย
บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่ายของงบประมาณที่แล้ว(เบิกตัดปี (5)600
บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่ายของงบประมาณที่แล้ว (6)600
บัญชีลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ 601,428.00   601,428.00                                              
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม
บัญชีลูกหนี้ - เงินโครงการเศรษกิจชุมชน 100,000.00   -                                                        
บัญชีเงินรับฝาก    -  เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 902 20,570.12    14,826.81                                               
                     -  เงินประกันสัญญา 903 69,400.00    99,865.00                                               
                     -  เงินค่าใช้จ่าย ภบท.5% 906 7,577.15      8,195.30                                                 
                     -  เงินส่วนลด ภบท. 6% 907 9,092.58      15,064.20                                               
                     -  เงินค่าปรับ-โครงการเศรษฐกิจชุมชน 388.00         -                                                        
                     -  เงินโครงการไทยเข้มแข็งฯ -             15,000.00                                               
                     -  เงินภาษีบํารุงท้องที่ 2,591.00      423.00                                                   
                     -  เงินหลักประกันซอง 174,050.00   174,050.00                                              
                     -  เงินดอกเบี้ย-โครงการเศรษฐกิจชุมชน 294.88         -                                                        
บัญชีดอกผลที่เกิดจากเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 833 -             -                                                        
บัญชีค่าใช้จ่ายรอจ่าย 6,036,638.00  1,442,702.00                                           
บัญชีเงินเศรษฐกิจชุมชน 1,990.90       -                                                        

7,024,020.63  2,371,554.31                                                  

ประเภท

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่   อําเภอป่าบอน   จังหวัดพัทลุง
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553 ถึง  วันที่  30  กันยายน  2554

ลงชื่อ..............................................
(นางสาววนิดา  ทะระเกิด)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..............................................
(นายปรีชา  วิจิตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ลงชื่อ..............................................
(นายปรีชา  วิจิตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล



ยกมาจาก รับเพิ่มงวดนี้ จําหน่าย ยกไปงวดหน้า ทรัพย์สินเกิดจาก จํานวนเงิน
งวดก่อน งวดนี้

ก. อสังหาริมทรัพย์
 -  ที่ดิน 305,000.00      -                  305,000.00        ก. รายได้  อบต. 19,378,091.00   
ประเภทอาคาร ที่ทําการ ศูนย์บริหารงาน
 -  อาคาร 5,256,966.54    -                  -                                                                        5,256,966.54      ข. เงินอุดหนุน 22,603,526.28   
ประเภท คมนาคม
 -  ถนนคอนกรีต 9,608,999.05    -                  -                                                                        9,608,999.05      ค. เงินอุดหนุนจาก 296,587.00       
 -  ถนนลาดยาง 16,841,704.00  -                  -                                                                        16,841,704.00        รัฐบาล (คพต.)
 -  ท่อเหลี่ยม คสล. 7,052,553.00    28,000.00         -                                                                        7,080,553.00      
 -  สะพาน 1,500,442.00    -                  -                                                                        1,500,442.00      ง.เงินอุดหนุนทั่วไป 458,746.54       
 -  สาธารณะ 1,050,815.00    -                  -                                                                        1,050,815.00         โครงการภายใต้
 - ชลประทาน 1,769,850.00    -                  -                                                                        1,769,850.00         มาตรการเพิ่ม
 -  ทั่วไป 1,666,055.00    -                  -                                                                        1,666,055.00         ค่าใช้จ่ายภาครัฐฯ
 -  สนามกีฬา 773,850.00      -                  -                                                                        773,850.00        
 - ประปา 2,103,614.00    -                  2,103,614.00      จ.. จ่ายขาดเงินสะสม 8,408,898.72     
 - ป้ายจราจร 14,029,898.00  -                  14,029,898.00    
 - ถนนลูกรัง 1,256,000.00    493,500.00        1,749,500.00      ฉ.เงินอุดหนุนกรมทรัพย์ 11,555,000.00   
ข. สังหาริมทรัพย์
 -เครื่องใช้สํานักงาน 2,374,433.00    64,200.00         26,480.00                                                               2,412,153.00      ช.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 124,500.00       
 - งานบ้านงานครัว 22,555.00        -                  22,555.00          
 - โยธา 342,550.00      88,500.00         22,850.00                                                               408,200.00        ซ.เงินโครงการไทยเข้มแข็ง 3,754,805.05     

65,955,284.59 674,200.00      49,330.00                                                            66,580,154.59  66,580,154.59  

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2554

ลงชื่อ..............................................
(นางสาววนิดา  ทะระเกิด)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..............................................
(นายปรีชา  วิจิตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ลงชื่อ..............................................
(นายปรีชา  วิจิตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล



เงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2553 11,242,321.28  
บวก  รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 4,246,569.98   
       ค่าใช้จ่ายรอจ่าย ปี 53 19,797.00       4,266,366.98    

15,508,688.26  

หัก   จ่ายขาดเงินสะสม
ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,990.90         
จ่ายคืนค่าภาษีบํารุงท้องที่ 3,854.35         
จ่ายคืนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 472.00            
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ม.1 28,000.00       
โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าประปาหมู่บ้านขนาด2 แรงม้า ม.4 13,000.00       
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-ม.8 493,500.00      540,817.25                                                       
         เงินสํารองเงินสะสม 1,061,642.50                                                     1,602,459.75    

เงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 13,906,228.51  

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายในใส-เพชรเกษมรพ.ม.3,7 2,612,400.00    
2.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายน้ําตก-เกาะกลม ม.1 866,500.00      
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 10,427,328.51  

13,906,228.51  

.

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่
งบเงินสะสม

 ณ  วันที่  30  กันยายน  2554

ตําบล
















