
หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
ทรัพยส์ินตามงบทรัพยส์ิน 2 68,201,023.00    66,655,388.00    

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 35,652,952.37      28,628,737.60      
เงินฝากกองทุน 4 7,908,199.27       7,678,566.16       
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5 1,535,000.00       1,426,617.71       
ลูกหนีค่้าภาษี 6 22,153.05           35,367.50           
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 45,118,304.69    37,769,288.97    

รวมสินทรัพย์ 45,118,304.69    37,769,288.97    

ทุนทรัพยส์ิน 2 68,201,023.00    66,655,388.00    

หน้ีสิน
หน้ีสินหมุนเวยีน

รายจา่ยค้างจา่ย 7 6,276,975.00       4,851,780.00       
ฎีกาค้างจา่ย 8 -                    4,536.00             
เงินรับฝาก 9 1,084,559.67       1,578,480.87       
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 7,361,534.67      6,434,796.87      

รวมหน้ีสิน 7,361,534.67      6,434,796.87      

เงินสะสม
เงินสะสม 10 21,563,638.60      16,651,635.16      
เงินทุนส ารองเงินสะสม 11 16,193,131.42      14,682,856.94      
รวมเงินสะสม 37,756,770.02    31,334,492.10    

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 45,118,304.69    37,769,288.97    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561

       ..................................................                  ........................................................           .............................................. 
              (นายอนงค์  อุรารื่น)                               (นายภูษิต  พิมพ์เสน)                        (นายวิโรจน์  ปรักเจริญ) 
    ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน     รองปลัดปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน          นายกเทศมนตรีต าบลบัวเชด 
              ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดเทศบาลต าบลบัวเชด 



เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
หมายเหตุ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลต าบลบัวเชด ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาล เมื่อ 
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีพ้ืนที่ในเขตของเทศบาลประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพิกัดท่ี UB 866061 ห่างจากตัวจังหวัด
สุรินทร์โดยทางรถยนต์ประมาณ 65 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 511 กิโลเมตร 
การเดินทางระหว่างเทศบาลกับตัวจังหวัดสามารถท าได้สะดวกโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2077  
มีประชากรทั้งสิ้นจ านวน 6,469 คน ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมร โดยมีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

• ทิศเหนือ  ติดต่อกับพื้นท่ี บ้านแกรง ต.ส าเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร ์
• ทิศใต้      ติดต่อกับพื้นท่ี บ้านไกรสรพัฒนา ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สรุินทร์ 
• ทิศตะวันออก  ติดต่อกับพื้นท่ี บ้านปะเดียก ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร ์
• ทิศตะวันตก    ติดต่อกับพื้นท่ี บ้านดม ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
มีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบัวเชด ประกอบด้วย 10 ชุมชน ดังนี้ 
1) ชุมชนบ้านบัวเชด    หมู่ที่ 1   6) ชุมชนบ้านกระทม    หมู่ที่ 6 
2) ชุมชนบ้านบัวขุนจง  หมู่ที่ 2   7) ชุมชนบ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7 
3) ชุมชนบ้านปราสาท   หมู่ที่ 3   8) ชุมชนบ้านโนนสังข์   หมู่ที่ 10 
4) ชุมชนบ้านหมื่นสังข์  หมู่ที่ 4   9) ชุมชนบ้านพรสุข      หมู่ที่ 12 
5) ชุมชนบ้านตาปิม     หมู่ที่ 5   10) ชุมชนบ้านสันติสุข   หมูท่ี่ 13 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลบัวเชด เป็นที่ราบสูง มีลักษณะพื้นที่คล้ายแอ่งกะทะ คือ มี

ที่ราบลุ่มเป็นช่วง ๆ มีหนองน้ าธรรมชาติ คือหนองน้ าสาธารณะระมาดค้อ (บึงบัวเชด) และหนอง คลอง บึงเล็ก ๆ 
จ านวนมาก ตลอดจนสระเก็บน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ได้ดังนี้ 

- ที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรและพ้ืนที่ว่าง ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 2,500 ไร่  
หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล 

- ที่อยู่อาศัย ประชาชนในเขตเทศบาลจะกระจายตัวอาศัยอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ซึ่งคลอบคลุม 10 ชุมชน  
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 2,438 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 32.5 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล 

- พ้ืนที่พาณิชยกรรม ซึ่งเป็นแหล่งการพาณิชย์และบริการ ส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มอยู่บริเวณตลาดสด
เทศบาล และกระจายไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล ประกอบด้วย ร้านค้าและห้างร้านต่าง ๆ คิดเป็นพ้ืนที่
ประมาณ 125 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.7 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 
 - สถานที่ราชการ เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอบัวเชด ส านักงานเทศบาล
ต าบลบัวเชด สถานีต ารวจภูธร ส านักงานเกษตร โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 
1,049 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.98 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 
 - ศาสนสถาน ตั้งกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ วัดแสงสว่างราษฎร์บ ารุง , วัดบัวราษฎร์บ ารุง
สุทธิธาราม , วัดกลางบัวเชด , ส านักสงฆ์ศักดิ์ศรีศรัทธาราม และวัดบ้านพรสุข คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ หรือ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.53 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 
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 - พ้ืนน้ า เทศบาลต าบลบัวเชด มีหนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ และสระเก็บกักน้ าซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 137 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.82 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 
   นอกจากนี้เทศบาลต าบลบัวเชด มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง คล้ายแอ่งกะทะ โดยมีสภาพพ้ืนดินส่วนใหญ่
เป็น ดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การท าการการเกษตรกรรมบางอย่าง เช่น บริเวณท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การท านา 
บริเวณท่ีดอนหรือที่ราบสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก ปอ มันส าปะหลัง หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
 
หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี) 



หมายเหต ุ2 งบทรัพยส์นิ 

2561 2560 2561 2560
ก อสงัหาริมทรัพย์

ที่ดนิ 2,656,000.00    2,656,000.00 รายได้ 45,046,631  43,500,995    

อาคารและสิ่งกอ่สร้าง 21,675,334.00  21,695,334.00 เงินสะสม 21,621,622  21,621,623    

ข สงัหาริมทรัพย์ รับโอน 1,532,770    1,532,770      
ครุภณัฑก์อ่สร้าง 246,300.00 246,300.00 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 490,090.00 490,090.00 

ครุภณัฑก์ฬีา 10,851,430.00 10,851,430.00 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,099,830.00 981,820.00 

ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลงิ 505,210.00 505,210.00 

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 193,520.00 195,320.00 

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 451,450.00 431,050.00 

ครุภณัฑด์นตรี 194,505.00 194,505.00 

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวิทยุ 6,311,397.00 4,928,547.00 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 18,641,370.00 18,641,370.00 

ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์และการแพทย์ 120,100.00 120,100.00 

ครุภณัฑส์ านกังานงาน 4,627,887.00 4,575,047.00 

ครุภณัฑอ์ื่น 136,600.00 143,265.00 

รวม 68,201,023.00 66,655,388.00 68,201,023 66,655,388   

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเปน็กรรมสิทธิข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใช้ประโยชนโ์ดยตรง 
รวมทั้งทรัพย์สินที่ใหย้ืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเปน็การใหบ้ริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกฬีา เปน็ต้น

เทศบาลต าบลบวัเชด  อ าเภอบวัเชด  จงัหวัดสรุินทร์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพยส์นิ
ราคาทรัพยส์นิ

แหลง่ที่มาของทรัพยส์นิทั้งหมด

ชื่อ
จ านวนเงิน



หมายเหต ุ3 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 2561 2560
เงินสด 5,353.00         13,293.00        
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 019268003133 7,917,469.81    5,778,869.53    

ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 0200171314650 10,324,205.53  10,286,111.72  
ออมสิน ประเภทประจ า เลขที่ 300004228387 11,326,567.11  11,203,364.24  
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9821909507 6,079,356.92    1,321,196.72    
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวนั เลขที่ 3106061480 -                 25,902.39        

รวม 35,652,952.37 28,628,737.60 

หมายเหต ุ4  เงนิฝากกองทุน 2561 2560
เงินฝาก กสท. 7,908,199.27    7,678,566.16    

รวม 7,908,199.27   7,678,566.16   

หมายเหต ุ5  รายไดจ้ากรฐับาลค้างรบั 2561 2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ -                 1,426,617.71    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฯ 1,535,000.00    -                 
รวม 1,535,000.00   1,426,617.71   

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิทร์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหต ุ6 ลูกหน้ีค่าภาษี

ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงนิ ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงนิ
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2558 -           2558 1 3,356.00   

2559 1 3,750.00   2559 1 3,750.00   
2560 7 2,921.00   2560 16 20,601.50  
2561 5 9,035.00   

13           15,706.00 18         27,707.50 
ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ 2558 -           2558 -        -          

2559 1 106.00     2559 17 683.00      
2560 10 373.00     2560 176 2,383.00   
2561 4 18.05       

15           497.05     193       3,066.00   
ลูกหนี้ภาษีป้าย 2558 -           2558 -        -          

2559 1 400.00     2559 2 724.00      
2560 6 2,400.00   2560 11 3,870.00   
2561 7 3,150.00   

14           5,950.00   13         4,594.00   
42           22,153.05 224       35,367.50 

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิทร์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

2561 2560
ประเภทลูกหน้ี

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งสิ้น



หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย 
ป ี2561
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

302,990.00    

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

101,200.00    

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการ
รักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

126,060.00    

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

งานเทศกิจ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

22,720.00      

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

39,500.00      

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

151,600.00    

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

187,700.00    

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

128,605.00    

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดต้ัง
580,000.00    

เทศบาลต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย 
ป ี2561
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เทศบาลต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนจักรยานบา้นหมื่นสังข์ 500,000.00    
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า(รางย)ู  บา้นกระทม  

หมู่ที่  6
361,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการติดต้ังระบบน้้าด่ืมเพื่อชุมชน  บา้นโนนสังข์  
หมู่ที่ 10

430,200.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการติดต้ังระบบน้้าด่ืมเพื่อชุมชน  บา้นพรสุข ม.12
 หมู่ที่ 12

410,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการวางทอ่ระบายน้้าซอยบา้นนายไผ่ถึงบอ่บ้าบดั 
บา้นสันติสุข หมู่ที่  13

473,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน้าบา้นนางรอย  สาเทยีน  บา้นหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4

226,900.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเอนกประสงค์  บา้น
ปราสาท  หมู่ที่ 3

459,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการขุดสระหลังศาลากลางหมู่บา้นเพื่อท้าเกษตร
พอเพยีง บา้นบวัขุนจง หมู่ที่ 2

241,000.00    

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ก่อสร้างสนามกีฬาฟตุบอล 7 คน ขนาดกว้าง 33 เมตร
 ยาว 53 เมตร หมู่ที่ 2

1,535,000.00  

6,276,975.00 รวม



หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)
ป ี2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเต็นทข์นาด 5x12 เมตร 120,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน
งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภยั

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเททา้ย

1,980,000.00      

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

303,700.00        

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

118,110.00        

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการ
รักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

121,710.00        

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

งานเทศกิจ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

) 22,700.00          

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

79,800.00          

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

146,200.00        

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

193,100.00        

เทศบาลต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)
ป ี2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เทศบาลต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

124,460.00        

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 30,000.00          
เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 360,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างศาลาที่พกัศพและต้ังวางศพบา้นตาปมิ ม. 5 134,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมประตูร้ัว ศพด. ศูนย์ 1 25,000.00          
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น ผอ.ภานุวัฒน์ฯ ม. 13 116,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร้านวิไลเฟอร์นิเจอร์ ม. 13 197,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างฟตุบาททางเทา้หน้าตลาดสดเทศบาล 170,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. หลังบา้นยายเบย์ ม. 7 118,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูทางเข้า ศพด. ศูนย์ 3 219,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างราวบนัไดทางเดิน 3 ด้าน ศพด. ศูนย์ 1 15,000.00          
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว ศพด. ศูนย์ 2 49,000.00          
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาหาญ ม. 4 159,000.00        
เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย 50,000.00          

4,851,780.00     รวม



หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย
ปี 2561
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

ปี 2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,536.00          

4,536.00         รวม

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รวม



หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก 2561 2560
ภาษหีกั ณ ที่จา่ย 10,009.72         14,132.68         
ค่าใช้จา่ยในการจดัเก็บภาษ ี5% 18,118.55         17,369.60         
เงินประกันสัญญา 1,010,615.00     1,430,517.50     
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพยสิ์น 45,816.40         39,262.40         
ประกันสังคม -                  4,536.00           
กองทนุสวัสดิการ อปท. (ค่ารักษาพยาบาล) -                  959.50             
เงินรอคืนจงัหวัด -                  71,703.19         
รวม 1,084,559.67   1,578,480.87   

เทศบาลต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหต ุ10 เงนิสะสม

เงนิสะสม 1 ตลุาคม .... 16,651,635.16  17,083,371.77      
รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง 6,041,097.92 3,097,580.82 
หกั 25 % ของรายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 1,510,274.48 774,395.21    

บวก รับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริงหลังหกัเงินทุนส ารองเงินสะสม 4,530,823.44    2,323,185.61    
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายปกี่อน 45,410.00        36,520.00        
ปรับปรุงเช็คค้างจ่ายที่ผู้รับไม่น ามาขึ้นเงิน -                 1,398.00          
ปรับปรุงเงินรับฝากประกันสังคมเข้าเงินสะสม -                 177.18            
ปรับปรุงเงินเกินบญัชีเข้าเงินสะสม -                 0.60                
ปรับปรุงรายจ่ายค้างจ่ายเข้าเงินสะสม 2,049,670.00    -                 

หกั จ่ายขาดเงินสะสม (1,713,900.00) (2,793,000.00)
ปรับปรุงบญัชีระหวา่งปี -                 4,912,003.44    (18.00) (431,736.61)

เงนิสะสม 30 กันยายน …. 21,563,638.60 16,651,635.16     

เงนิสะสม 30 กันยายน …. ประกอบดว้ย 2561 2,560.00         
1. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. 7,908,199.27    7,678,566.16    
2. ลูกหนี้ค่าภาษี 22,153.05        35,367.50        
3. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 13,633,286.28  8,937,701.50    

21,563,638.60 16,651,635.16 

2561 2,560.00         
ทัง้น้ีในปงีบประมาณ 2561 ไดร้บัอนุมตัใิหจ้่ายเงนิสะสมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน -                 1,750,000.00    
และจะเบกิจ่ายในปงีบประมาณตอ่ไป ตามรายละเอียดแนบทา้ยหมายเหต ุ10

2561 2560

เทศบาลต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวัดสุรนิทร์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรบัป ีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2561



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ  10 เงินสะสม
ปี 2561

จ านวนเงินที่ได้รับ คงเหลือ
อนุมัติ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2 300,000                 297,000                297,000              -                  -                   
และวิทยุ จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 1  (ม. 12 , 3 และ ม. 1) 500,000                 -                  -                   

จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 2  (ม. 13 , 4 และ ม. 10) 487,000                 1,416,900             1,416,900            -                  -                   
จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3  (ม. 5 , 6 และ ม. 7) 463,000                 -                  -                   

1,750,000              1,713,900            1,713,900           -                 -                  

ปี 2560
จ านวนเงินที่ได้รับ คงเหลือ

อนุมัติ
ค่าที่ดินและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ บ้านหมื่นสังข์ ม. 4 2,665,000               2,496,000             2,496,000            -                  -                   

ก่อสร้าง สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2 300,000                 -                      -                    300,000           300,000             
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหลังโรงพยาบาลบัวเชด บ้านหมื่นสังข์ ม.4 300,000                 297,000                297,000              -                  -                   

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 1  (ม. 12 , 3 และ ม. 1) 500,000                 -                      -                    500,000           500,000             
และวิทยุ จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 2  (ม. 13 , 4 และ ม. 10) 487,000                 -                      -                    487,000           487,000             

จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3  (ม. 5 , 6 และ ม. 7) 463,000                 -                      -                    463,000           463,000             

4,715,000.00          2,793,000            2,793,000           1,750,000        1,750,000.00     

เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่ก่อหน้ี

หมวด

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น

ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่ก่อหน้ี

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน



หมายเหตุ  11 เงินทุนส ารองเงินสะสม 2561 2560

เงินทุนส ารองเงินสะสม 1 ตุลาคม …. 14,682,856.94  16,402,161.73 
บวก 25 % ของรับจริงสูงกว่าจา่ยจริง ปี 2561 1,510,274.48   1,510,274.48    

16,193,131.42  17,912,436.21  
หัก จา่ยจากเงินทุนส ารองเงินสะสม -                2,493,700.00    

เงินทุนส ารองเงินสะสม 30 กันยายน 2561 16,193,131.42 15,418,736.21 

2561 2,560.00         
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560-2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน -                -                 
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ11 เงินทุนส ารองเงินสะสม

ปี 2561

 - ไมม่ี-

-                                  -                   -                   -                  -                 

ปี 2560

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอลพร้อมอปุกรณ์ ณ บริเวณทางโค้งบ้าน 2,665,000                            2,493,700            2,493,700            -                    
สาธารณูปโภค ระมาดค้อ ม.7

2,665,000                          2,493,700           2,493,700          -                  -                 

  

รวม

ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจา่ยแลว้

รวม

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จงัหวดัสรุินทร์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2561

หมวด ยงัไม่ไดก่้อหน้ี

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจา่ยแลว้ ยงัไม่ไดก่้อหน้ีคงเหลอื

คงเหลอื

จ านวนเงินที่ไดร้ับอนุมัติ

จ านวนเงินที่ไดร้ับอนุมัติ


