
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองกระเจ็ด 

เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประจําปีงบประมาณ  2557 
.................................................... 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  100  แจ้งให้กับส่วนการคลังจัดทํางบ
แสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  เพ่ือแจ้งให้สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน  90  วัน  และส่งสําเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ส่งนายอําเภอ  และข้อ  101  ให้ประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามข้อ  100  โดยเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบ  ณ  สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรน้ัน 
 
  บัดนี้   ส่วนการคลังไ ด้ ดํา เ นินการจัดทํางบแสดงฐานะการเ งินและงบอ่ืน  ๆ  ประจําปี      
งบประมาณ  2557  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   24    เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 
      (ลงช่ือ) 
 

       (นายจํารัส   เมืองถาวร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2557 

ทรัพย์สิน     หน้ีสินและเงินสะสม      

ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน 4,213,627.00   ทรัพย์สิน   
   
4,213,627.00  

รายได้ค้างรับ     เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 1)   
      
546,740.83  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด      104,055.00  รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)   
      
856,900.00  

เงินฝากธนาคาร ธกส. -ออมทรัพย์ 4,209,323.70   อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ3)   
      
104,055.00  

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย      รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)   
      
671,740.00  

 - ออมทรัพย์   8,742,815.86   เงินทุนสํารองเงินสะสม   
   
7,233,993.59  

 - ประจํา   543,825.10    เงินสะสม  1  ตุลาคม  2556 
   
10,565,343.41    

เงินฝากธนาคาร  ออมสิน   บวก  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
  
3,063,876.28    

 -  ออมทรัพย์ 
  
2,000,000.00  15,495,964.66        รับคืนเงินอุดหนุน                1.37    

             รายรับปีเก่า       22,294.51    

            รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย       17,500.00    

      หัก เงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปี (765,969.07)   

           รายได้ค้างรับตํ่ากว่างวดก่อน  2152.02   

            จ่ายขาดเงินสะสม  (6,714,304.24)   

       เงินสะสม  30  กันยายน  2557   
   
6,186,590.24  

            

            

            

     15,600,019.66      
 
15,600,019.66  

     

       (นางสาวชัชวรรณ  แสงมณี)              (นายบรรเทิง  เกตุสุริวงค์)              (นายจํารัส  เมืองถาวร)  

            หัวหน้าส่วนการคลัง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด  

                
 
 
 
 



 

บัญชีรายละเอียดรายรบั - รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุร ี
รายการ  รับจริง  

รายรบั                                         (รวมทั้งสิ้น)  21,938,681  14 

     ก.  รายได้จัดเกบ็เอง                                                (รวม)       345,884  93 

          1.  หมวดภาษีอากร     
               1.1  ภาษีบํารุงท้องที่         19,535  78 

               1.2  ภาษีป้าย         19,038   - 

               1.3  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         67,979  28 

               1.4  อากรฆ่าสัตว์     

          2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     

               2.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา     

               2.2  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน     

               2.3  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           1,845   - 

               2.4  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     

               2.5  ค่าปรับผิดสัญญา           4,994    

               2.6  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด     

               2.7  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             240   - 

               2.8  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์                50   - 

               2.9  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     

          3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     

               3.1  ค่าเช่าที่ดินและสถานที ่     

               3.2  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร       152,150  87 

          4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค     

               4.1  การประปา     

          5.  หมวดรายได้จากการพาณิชย์     

          6.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   

               6.1  ค่าขายแบบแปลน         79,900   - 

               6.2  ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง     

               6.3  รายได้เบ็ดเตล็ด              152   - 

  
  
   



     ข.  รายไดท้ี่รัฐจัดเกบ็และจัดสรรให ้                               (รวม)  17,176,721  21 

          1.  หมวดภาษีอากร     

               1.1  ภาษีธุรกิจเฉพาะ         82,426  99 

               1.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผน    9,060,158  42 

               1.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9    1,147,312  91 

               1.4  ภาษีสุรา       473,898  70 

               1.5  ภาษีสรรพสามิต       644,596  15 

               1.6  ค่าภาคหลวง     

               1.7  ภาษีค่าภาคหลวงแร่         23,821  58 

               1.8  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม         37,273  96 

               1.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม       407,343  50 

               1.10  เงินตาม ก.ม.ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ     

               1.11  ภาษีท้องถิ่น     

          2.  หมวดเงินอุดหนุน     

               2.1  เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)    5,299,889   - 

     ค.  รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค ์             (รวม) 4,416,075   - 

          เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     

          (1)  เงินช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย         20,000   - 

          (2)  เบ้ียยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ตามนโยบายของรัฐบาล)       249,500   - 

          (3)  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (ตามนโยบายของรัฐบาล)    3,138,000   - 

          (4)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       880,520   - 

          (5)   ค่าสื่อการเรียนการสอนเคร่ืองเล่นเด็ก       104,055   - 

          (6)  โครงการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด         24,000   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดรายรบั-รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจ็ด 
รายการ จ่ายจริง 

รายจ่าย         (รวมทั้งสิน้)  17,627,308  22 

     ก.  รายจา่ยประจาํ 10,321,342  86 

          1.  รายจ่ายงบกลาง     210,042  02 

          2.  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   2,129,640   - 

          3.  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)   3,526,412   - 

          4.  หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และวัสดุ   2,937,356  70 

               4.1  ค่าตอบแทน                                712,859.00     

               4.2  ค่าใช้สอย                                1,021,999.50     

               4.3  ค่าวัสดุ                                   1,202,498.20     

          5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค      379,892  14 

          6.  หมวดเงินอุดหนุน   1,138,000   - 

          7.  หมวดรายจ่ายอ่ืน     

     ข.  รายจ่ายเพื่อการลงทนุ        (รวม)                                                  4,137,387   - 

           1.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   4,137,387   - 

               1.1  ค่าครุภัณฑ์                                339,720.00     

               1.2  ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                    3,797,667.00     

     ค.  รายจา่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์  (รวม)   4,416,075   - 

          เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     

          (1)  เบ้ียยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ตามนโยบายของรัฐบาล)      249,500   - 

          (2)  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (ตามนโยบายของรัฐบาล)   3,138,000   - 

          (3)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      880,520   - 

          (4)   ค่าสื่อการเรียนการสอนเคร่ืองเล่นเด็ก      104,055   - 

         (5)   ค่าช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย        20,000   - 

         (6)  โครงการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด งวดที่ 1        24,000   - 
 


