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อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลกะทูน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ทรัพย์สิน

ณ 30 กันยายน 2562 ณ 30 กันยายน 2563

ผลต่าง

สินทรัพย์
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

6,727,000.00

6,727,000.00

-

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

9,756,644.58

9,491,886.27

(264,758.31)

48,300.00

19,348.00

(28,952.00)

584,425.35

958,465.95

374,040.60

5,664,580.60

18,634,280.00

12,969,699.40

ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-

1,199.24

1,199.24

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

-

24,020.00

24,020.00

22,780,950.53

35,856,199.46

13,075,248.93

6,226,021.40

20,185,274.00

13,959,252.60

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

-

722,973.67

722,973.67

เจ้าหนี้เงินกู้

-

5,864,600.00

5,864,600.00

6,226,021.40

26,772,847.67

20,546,826.27

เงินสะสม

6,447,849.40

5,352,123.12

(1,095,726.28)

เงินทุนสารองเงินสะสม

3,436,557.71

3,731,228.67

294,670.96

-

-

-

16,110,428.51

35,856,199.46

19,745,770.95

เงินฝากกระทรวงการคลัง
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและเงินสะสม
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

รวมหนี้สิน

ผลต่างของการดาเนินงานไตรมาส
รวมหนี้สินและเงินสะสม
.....................................................

.....................................................

....................................................

(นายณัฏฐกิตติ์ อนงค์)

(นายโสภณัฐ ศรีขวัญแก้ว)

(นายวิรัตน์ ริยาพันธ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้
อานวยการกองคลังเทศบาลตาบลกะทูน

ปลัดเทศบาลตาบลกะทูน

นายกเทศมนตรีตาบลกะทูน

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรั บ
ตัBงแต่วนั ที8 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที8 30 กันยายน 2563
รายการ/หมวด

รวมจ่ ายจาก

รวมจ่ ายจาก

ประมาณการ

ปรั บปรุ งโดย

เงินอุดหนุนระบุ

เงินงบประมาณ

ใบผ่ าน

วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

แผนงานบริ หารงานทั#วไป

รวม

00110

แผนงานการรั กษา
ความสงบภายใน
00120

แผนงานการศึ กษา

แผนงานสาธารณสุ ข

00210

00220

แผนงานเคหะและ

แผนงานการศาสนา

แผนงานอุตสาหกรรมและ

ชุ มชน

วัฒนธรรมและนันทนาการ

การโยธา

00240

00260

00310

แผนงานงบกลาง
00410

รายจ่ าย
13,475,900.00

12,576,709.60

209,120.00

672,700.00

13,458,529.60

-

-

-

-

-

-

-

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

2,535,000.00

2,508,720.00

-

-

2,508,720.00

2,508,720.00

-

-

-

-

-

-

-

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

13,583,240.00

12,425,483.86

-

-

12,425,483.86

6,582,543.86

-

5,101,940.00

-

741,000.00

-

-

-

งบกลาง

714,000.00

407,562.00

-

-

407,562.00

295,992.00

53,480.00

22,090.00

-

36,000.00

-

-

-

ค่าใช้สอย

6,454,910.00

5,233,436.44

-

-

5,233,436.44

1,225,853.44

574,138.40

1,831,557.00

74,198.60

1,048,361.00

479,328.00

-

-

ค่าวัสดุ

ค่าตอบแทน
รา

12,785,829.60

ยจ่
าย

2,100,480.00

1,765,411.10

21,123.00

-

1,786,534.10

368,170.80

22,500.00

925,692.80

21,123.00

449,047.50

-

-

-

ค่าสาธารณู ปโภค

600,000.00

540,617.02

-

-

540,617.02

540,617.02

-

-

-

-

-

-

-

ค่าครุ ภณั ฑ์

217,200.00

90,500.00

92,100.00

-

182,600.00

90,500.00

-

92,100.00

-

-

-

-

-

1,251,400.00

1,143,000.00

21,318,400.00

-

22,461,400.00

-

-

-

-

-

-

22,461,400.00

-

ค่าที8ดินและสิ8 งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมจ่ าย

1,702,870.00

1,642,368.92

-

-

1,642,368.92

25,000.00

-

1,174,480.00

160,000.00

267,888.92

15,000.00

-

-

42,635,000.00

38,333,808.94

21,640,743.00

672,700.00

60,647,251.94

11,637,397.12

650,118.40

9,147,859.80

255,321.60

2,542,297.42

494,328.00

22,461,400.00

12,785,829.60

รายรั บ
ภาษีอากร

338,000.00

54,320.25

-

-

54,320.25

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

161,000.00

141,424.31

-

-

141,424.31

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000.00

44,725.86

-

-

44,725.86

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000.00

236,002.19

-

-

236,002.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,865.00

-

-

23,865.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาษีจดั สรร

19,060,000.00

15,781,970.41

-

-

15,781,970.41

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุนทัว8 ไป

23,000,000.00

24,688,674.00

-

-

24,688,674.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,640,743.00

-

21,640,743.00

-

-

-

-

-

-

-

-

42,635,000.00

40,970,982.02

21,640,743.00

-

62,611,725.02

-

-

-

-

-

-

-

-

รายได้จากทรัพย์สิน
รา

รายได้เบ็ดเตล็ด

ยรั
บ

รายได้จากทุน

เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรั บ
รายรั บสู งกว่ าหรื อตํ#ากว่ ารายจ่ าย

1,964,473.08

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสํ ารองเงินสะสม
ตั;งแต่ วันที# 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที# 30 กันยายน 2563

ประมาณการ

รายจ่ าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที8ดินและสิ8งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

รวมจ่ ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ ปรับปรุงโดย
วัตถุประสงค์/
ใบผ่ าน
เฉพาะกิจ

รวม

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั#วไป
สงบภายใน
00110
00120

แผนงาน
การศึกษา
00210

แผนงาน
สาธารณสุ ข
00220

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ
00260

แผนงานเคหะ
และชุมชน
00240

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานงบกลาง
การโยธา
00410
00310

รวมจ่ าย

13,475,900.00
2,535,000.00
13,583,240.00
714,000.00
6,454,910.00
2,100,480.00
600,000.00
217,200.00
1,251,400.00
1,702,870.00
42,635,000.00

12,576,709.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,765,411.10
540,617.02
90,500.00
1,143,000.00
1,642,368.92
38,333,808.94

209,120.00 672,700.00
21,123.00
92,100.00
21,318,400.00
21,640,743.00 672,700.00

13,458,529.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,786,534.10
540,617.02
182,600.00
22,461,400.00
1,642,368.92
60,647,251.94

2,508,720.00
6,582,543.86
295,992.00
1,225,853.44
368,170.80
540,617.02
90,500.00
25,000.00
11,637,397.12

53,480.00
574,138.40
22,500.00
650,118.40

5,101,940.00
22,090.00
1,831,557.00
925,692.80
92,100.00
1,174,480.00
9,147,859.80

166,637.00
74,013.00
160,000.00
400,650.00

741,000.00
36,000.00
1,048,361.00
647,447.50
1,104,500.00
267,888.92
3,845,197.42

479,328.00
15,000.00
494,328.00

24,451,400.00
24,451,400.00

12,785,829.60
12,785,829.60

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
40,970,982.02

21,640,743.00
21,640,743.00

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00
62,611,725.02

-

-

-

รวมรับ

338,000.00
161,000.00
70,000.00
6,000.00
19,060,000.00
23,000,000.00
42,635,000.00

-

-

-

-

-

-

-

รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจดั สรร
เงินอุดหนุนทัว8 ไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ

-

1,964,473.08

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั=งแต่ วันที# 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที# 30 กันยายน 2563

ประมาณการ

รายจ่ าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที8ดินและสิ8 งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมจ่ าย
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจดั สรร
เงินอุดหนุนทัว8 ไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ

รวมจ่ ายจาก
รวมจ่ ายจาก เงินอุดหนุนระบุ ปรับปรุงโดย
เงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ /
ใบผ่ าน
เฉพาะกิจ

รวม

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั#วไป
สงบภายใน
00110
00120

แผนงานการ
แผนงาน แผนงานเคหะ
ศาสนา
สาธารณสุ ข และชุมชน วัฒนธรรมและ
00220
00240
นันทนาการ
00260

แผนงาน
การศึกษา
00210

13,475,900.00
2,535,000.00
13,583,240.00
714,000.00
6,454,910.00
2,100,480.00
600,000.00
217,200.00
1,251,400.00
1,702,870.00

12,576,709.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,765,411.10
540,617.02
90,500.00
1,143,000.00
1,642,368.92

209,120.00 672,700.00 13,458,529.60
- 2,508,720.00
- 12,425,483.86
407,562.00
- 5,233,436.44
21,123.00
- 1,786,534.10
540,617.02
92,100.00
182,600.00
21,318,400.00
- 22,461,400.00
- 1,642,368.92

2,508,720.00
6,582,543.86
295,992.00
1,225,853.44
368,170.80
540,617.02
90,500.00
25,000.00

53,480.00
574,138.40
22,500.00
-

42,635,000.00

38,333,808.94

21,640,743.00 672,700.00 60,647,251.94

11,637,397.12

650,118.40

338,000.00
161,000.00
70,000.00
6,000.00
19,060,000.00
23,000,000.00
-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
-

21,640,743.00

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
- 15,781,970.41
- 24,688,674.00
- 21,640,743.00

-

-

-

-

-

-

-

-

42,635,000.00

40,970,982.02

21,640,743.00

- 62,611,725.02

-

-

-

-

-

-

-

-

1,964,473.08

5,101,940.00
- 741,000.00
22,090.00
36,000.00
1,831,557.00 166,637.00 1,048,361.00
925,692.80 74,013.00 647,447.50
92,100.00
- 1,104,500.00
1,174,480.00 160,000.00 267,888.92
9,147,859.80 400,650.00 3,845,197.42

แผนงาน
อุตสาหกรรม แผนงานงบกลาง
และการโยธา
00410
00310

479,328.00
- 24,451,400.00
15,000.00
-

12,785,829.60
-

494,328.00 24,451,400.00

12,785,829.60

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั9งแต่ วันที; 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที; 30 กันยายน 2563
ประมาณการ
รายจ่ าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที8ดินและสิ8 งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมจ่ าย
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจดั สรร
เงินอุดหนุนทัว8 ไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ

รวมจ่ ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

ปรับปรุงโดย
ใบผ่าน

รวม

รวมจ่ ายจาก
เงินสะสม

รวม

แผนงาน
แผนงานการ
บริหารงานทั;วไป รักษาความ
00110
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา
00210

แผนงาน
สาธารณสุ ข
00220

13,475,900.00
2,535,000.00
13,583,240.00
714,000.00
6,454,910.00
2,100,480.00
600,000.00
217,200.00
1,251,400.00
1,702,870.00
42,635,000.00

12,576,709.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,765,411.10
540,617.02
90,500.00
1,143,000.00
1,642,368.92
38,333,808.94

209,120.00
21,123.00
92,100.00
21,318,400.00
21,640,743.00

672,700.00
672,700.00

13,458,529.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,786,534.10
540,617.02
182,600.00
22,461,400.00
1,642,368.92
60,647,251.94

92,438.40
251,290.00
3,094,500.00
3,438,228.40

13,458,529.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,325,874.84
2,037,824.10
540,617.02
182,600.00
25,555,900.00
1,642,368.92
64,085,480.34

2,508,720.00
6,582,543.86
295,992.00
1,225,853.44
368,170.80
540,617.02
90,500.00
25,000.00
11,637,397.12

53,480.00
574,138.40
22,500.00
650,118.40

5,101,940.00
22,090.00
1,831,557.00
925,692.80
92,100.00
1,174,480.00
9,147,859.80

338,000.00
161,000.00
70,000.00
6,000.00
19,060,000.00
23,000,000.00
42,635,000.00

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
40,970,982.02

21,640,743.00
21,640,743.00

-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00
62,611,725.02
1,964,473.08

-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00
62,611,725.02

-

-

-

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

- 741,000.00
36,000.00
166,637.00 1,048,361.00
74,013.00 647,447.50
- 1,104,500.00
160,000.00 267,888.92
400,650.00 3,845,197.42
-

-

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

479,328.00
15,000.00
494,328.00

24,451,400.00
24,451,400.00

-

-

แผนงานงบกลาง
00410
12,785,829.60
12,785,829.60
-

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสํ ารองเงินสะสมและเงินกู้
ตั<งแต่ วันที# 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที# 30 กันยายน 2563

ประมาณการ

รายจ่ าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที8ดินและสิ8 งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมจ่ าย
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจดั สรร
เงินอุดหนุนทัว8 ไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ

รวมจ่ ายจาก
รวมจ่ ายจาก เงินอุดหนุนระบุ
เงินงบประมาณ วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

แผนงานการ

แผนงานการ

ปรับปรุงโดย
ใบผ่ าน

รวม

แผนงาน
การศึกษา
00210

แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั#วไป
สงบภายใน
00110
00120

แผนงาน แผนงานเคหะ
ศาสนา
วัฒนธรรม
สาธารณสุ ข และชุมชน
และนันทนาการ
00220
00240
00260

13,475,900.00
2,535,000.00
13,583,240.00
714,000.00
6,454,910.00
2,100,480.00
600,000.00
217,200.00
1,251,400.00
1,702,870.00

12,576,709.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,765,411.10
540,617.02
90,500.00
1,143,000.00
1,642,368.92

209,120.00
21,123.00
92,100.00
21,318,400.00
-

672,700.00
-

13,458,529.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,786,534.10
540,617.02
182,600.00
22,461,400.00
1,642,368.92

2,508,720.00
6,582,543.86
295,992.00
1,225,853.44
368,170.80
540,617.02
90,500.00
25,000.00

53,480.00
574,138.40
22,500.00
-

42,635,000.00

38,333,808.94

21,640,743.00

672,700.00

60,647,251.94

11,637,397.12

650,118.40

338,000.00
161,000.00
70,000.00
6,000.00
19,060,000.00
23,000,000.00
-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
-

21,640,743.00

-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00

-

-

-

42,635,000.00

40,970,982.02

21,640,743.00

-

62,611,725.02

-

-

-

1,964,473.08

5,101,940.00
22,090.00
1,831,557.00 166,637.00
925,692.80 74,013.00
92,100.00
1,174,480.00 160,000.00
9,147,859.80 400,650.00

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
00310

741,000.00
36,000.00
1,048,361.00
647,447.50
1,104,500.00
267,888.92

479,328.00
15,000.00

24,451,400.00
-

3,845,197.42

494,328.00

24,451,400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานงบ
กลาง
00410

12,785,829.60
12,785,829.60
-

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสํ ารองเงินสะสมและเงินกู้
ตัBงแต่วนั ที8 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที8 30 กันยายน 2563
รวมจ่ ายจาก
เงินอุดหนุน
รวมจ่ ายจาก
ปรับปรุงโดย
ประมาณการ
ระบุ
เงินงบประมาณ
ใบผ่ าน
วัตถุประสงค์ /
เฉพาะกิจ
รายจ่ าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที8ดินและสิ8 งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

รวม

รวมจ่ ายจาก
เงินสะสม

รวม

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
00120

แผนงาน
บริหารงาน
ทั=วไป
00110

แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
และ
และการโยธา
นันทนาการ
00310
00260

แผนงาน
แผนงาน
เคหะและ
สาธารณสุ ข
ชุมชน
00220
00240

แผนงาน
การศึกษา
00210

แผนงานงบ
กลาง
00410

13,475,900.00 12,576,709.60
209,120.00 672,700.00 13,458,529.60
- 13,458,529.60
- 12,785,829.60
2,535,000.00 2,508,720.00
- 2,508,720.00
- 2,508,720.00 2,508,720.00
13,583,240.00 12,425,483.86
- 12,425,483.86
- 12,425,483.86 6,582,543.86
- 5,101,940.00
- 741,000.00
714,000.00
407,562.00
407,562.00
- 407,562.00 295,992.00 53,480.00
22,090.00
- 36,000.00
6,454,910.00 5,233,436.44
- 5,233,436.44
92,438.40 5,325,874.84 1,225,853.44 574,138.40 1,831,557.00 166,637.00 1,048,361.00 479,328.00
2,100,480.00 1,765,411.10
21,123.00
- 1,786,534.10 251,290.00 2,037,824.10 368,170.80 22,500.00 925,692.80 74,013.00 647,447.50
600,000.00
540,617.02
540,617.02
- 540,617.02 540,617.02
217,200.00
90,500.00
90,500.00
92,100.00
182,600.00
- 182,600.00
92,100.00
1,251,400.00 1,143,000.00 21,318,400.00
- 22,461,400.00 3,094,500.00 25,555,900.00
- 1,104,500.00
- 24,451,400.00
1,702,870.00 1,642,368.92
1,642,368.92
25,000.00
- 1,642,368.92
- 1,174,480.00 160,000.00 267,888.92 15,000.00
รวมจ่ าย 42,635,000.00 38,333,808.94 21,640,743.00 672,700.00 60,647,251.94 3,438,228.40 64,085,480.34 11,637,397.12 650,118.40 9,147,859.80 400,650.00 3,845,197.42 494,328.00 24,451,400.00 12,785,829.60

รายรับ
338,000.00
ภาษีอากร
54,320.25
161,000.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
141,424.31
70,000.00
รายได้จากทรัพย์สิน
44,725.86
6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
236,002.19
รายได้จากทุน
23,865.00
19,060,000.00 15,781,970.41
ภาษีจดั สรร
23,000,000.00 24,688,674.00
เงินอุดหนุนทัว8 ไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
- 21,640,743.00
รวมรับ 42,635,000.00 40,970,982.02 21,640,743.00

-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00
62,611,725.02
1,964,473.08

-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00
62,611,725.02

-

-

-

-

-

-

-

-

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสํ ารองเงินสะสม
ตั8งแต่ วันที# 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที# 30 กันยายน 2563

ประมาณการ

รายจ่ าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที8ดินและสิ8 งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมจ่ าย
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจดั สรร
เงินอุดหนุนทัว8 ไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ

รวมจ่ ายจาก
รวมจ่ ายจาก เงินอุดหนุนระบุ ปรับปรุงโดย
เงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ /
ใบผ่ าน
เฉพาะกิจ

รวม

แผนงาน
บริหารงาน
ทั#วไป
00110

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
00120

แผนงาน
การศึกษา
00210

53,480.00
574,138.40
22,500.00
650,118.40

5,101,940.00
22,090.00
1,831,557.00
925,692.80
92,100.00
1,174,480.00
9,147,859.80

166,637.00
74,013.00
160,000.00
400,650.00

741,000.00
36,000.00
1,048,361.00
647,447.50
1,104,500.00
267,888.92
3,845,197.42

479,328.00
15,000.00
494,328.00

24,451,400.00
24,451,400.00

แผนงานการ

แผนงาน
แผนงาน แผนงานเคหะ
ศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
สาธารณสุ ข และชุมชน
และการโยธา
และนันทนาการ
00220
00240
00310
00260

13,475,900.00
2,535,000.00
13,583,240.00
714,000.00
6,454,910.00
2,100,480.00
600,000.00
217,200.00
1,251,400.00
1,702,870.00
42,635,000.00

12,576,709.60
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,765,411.10
540,617.02
90,500.00
1,143,000.00
1,642,368.92
38,333,808.94

209,120.00
21,123.00
92,100.00
21,318,400.00
21,640,743.00

672,700.00
672,700.00

338,000.00
161,000.00
70,000.00
6,000.00
19,060,000.00
23,000,000.00

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
-

21,640,743.00

-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00

-

-

-

-

-

-

-

40,970,982.02

21,640,743.00

-

62,611,725.02
1,964,473.08

-

-

-

-

-

-

-

42,635,000.00

13,458,529.60
2,508,720.00 2,508,720.00
12,425,483.86 6,582,543.86
407,562.00
295,992.00
5,233,436.44 1,225,853.44
1,786,534.10
368,170.80
540,617.02
540,617.02
182,600.00
90,500.00
22,461,400.00
1,642,368.92
25,000.00
60,647,251.94 11,637,397.12

แผนงานงบกลาง
00410

12,785,829.60
12,785,829.60
-

เทศบาลตําบลกะทูน
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสํ ารองเงินสะสม
ตั9งแต่ วันที; 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที; 30 กันยายน 2563
รวมจ่ ายจาก
เงินอุดหนุน
รวมจ่ ายจาก
ปรับปรุงโดย
ประมาณการ
ระบุ
เงินงบประมาณ
ใบผ่ าน
วัตถุประสงค์ /
เฉพาะกิจ
รายจ่ าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที8ดินและสิ8 งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

13,475,900.00
2,535,000.00
13,583,240.00
714,000.00
6,454,910.00
2,100,480.00
600,000.00
217,200.00
1,251,400.00
1,702,870.00
รวมจ่ าย 42,635,000.00

รายรับ
338,000.00
ภาษีอากร
161,000.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
70,000.00
รายได้จากทรัพย์สิน
6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
19,060,000.00
ภาษีจดั สรร
23,000,000.00
เงินอุดหนุนทัว8 ไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ 42,635,000.00

รวม

รวมจ่ ายจาก
เงินสะสม

รวม

แผนงาน
แผนงาน
การรักษา
บริหารงานทั;วไป ความสงบ
00110
ภายใน
00120

12,576,709.60
209,120.00 672,700.00
2,508,720.00
12,425,483.86
407,562.00
5,233,436.44
1,765,411.10
21,123.00
540,617.02
90,500.00
92,100.00
1,143,000.00 21,318,400.00
1,642,368.92
38,333,808.94 21,640,743.00 672,700.00

13,458,529.60
- 13,458,529.60
2,508,720.00
- 2,508,720.00 2,508,720.00
12,425,483.86
- 12,425,483.86 6,582,543.86
407,562.00
295,992.00
407,562.00
5,233,436.44
92,438.40 5,325,874.84 1,225,853.44
368,170.80
1,786,534.10 251,290.00 2,037,824.10
540,617.02
540,617.02
540,617.02
182,600.00
90,500.00
182,600.00
22,461,400.00 3,094,500.00 25,555,900.00
1,642,368.92
25,000.00
1,642,368.92
60,647,251.94 3,438,228.40 64,085,480.34 11,637,397.12

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
- 21,640,743.00
40,970,982.02 21,640,743.00

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00
62,611,725.02

-

1,964,473.08

-

54,320.25
141,424.31
44,725.86
236,002.19
23,865.00
15,781,970.41
24,688,674.00
21,640,743.00
62,611,725.02

-

แผนงานการ
แผนงาน
ศาสนา
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
และ
และการโยธา
นันทนาการ
00310
00260

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
00240

แผนงาน
การศึกษา
00210

แผนงาน
สาธารณสุ ข
00220

53,480.00
574,138.40
22,500.00
650,118.40

5,101,940.00
22,090.00
1,831,557.00
925,692.80
92,100.00
1,174,480.00
9,147,859.80

- 12,785,829.60
- 741,000.00
36,000.00
166,637.00 1,048,361.00 479,328.00
74,013.00 647,447.50
- 1,104,500.00
- 24,451,400.00
160,000.00 267,888.92 15,000.00
400,650.00 3,845,197.42 494,328.00 24,451,400.00 12,785,829.60

-

-

-

-

-

แผนงานงบ
กลาง
00410

-

-
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เทศบาลตําบลกะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สน
ิ ตามงบทรัพย์สน
ิ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระทรวงการคลัง
เงินฝากกองทุน
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ลูกหนี8คา่ ภาษี
ลูกหนี8รายได้อืนๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทรัพย์สน
ิ เกิดจากเงินกู้
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
ทุนทรัพย์สน
ิ
หนี8 สน
ิ
หนี8 สน
ิ หมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
รวมหนี8 สน
ิ หมุนเวียน
หนี8 สน
ิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี8เงินกู้
รวมหนี8 สน
ิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี8 สน
ิ
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสํารองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี8 สน
ิ และเงินสะสม

หมายเหตุ
2

ปี 2563
-

ปี 2562
18,679,326.79

3
4
5
6
7
8

9,491,886.27
19,348.00
958,465.95
18,634,280.00
1,199.24
24,020.00
29,129,199.46

9,756,644.58
48,300.00
584,425.35
5,664,580.60
16,053,950.53

2

6,727,000.00
6,727,000.00
35,856,199.46
-

6,727,000.00
6,727,000.00
22,780,950.53
18,679,326.79

9
10

20,185,274.00
722,973.67
20,908,247.67

6,226,021.40
805,922.02
7,031,943.42

11

5,864,600.00
5,864,600.00
26,772,847.67

5,864,600.00
5,864,600.00
12,896,543.42

12

5,352,123.12
3,731,228.67
9,083,351.79
35,856,199.46

6,447,849.40
3,436,557.71
9,884,407.11
22,780,950.53

2
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ทศบาลตาบล ะทูน
หมาย หตุประ อบงบแสดงฐานะ าร งิน
สาหรับปี สินสุดวันที่ 30 ันยายน 2563
ข้อมูลทั่วไป
ทศบาลตาบล ะทูน มีที่ทา ารตังอยู ลขที่ 387 หมูที่ 8 ตาบล ะทูน อา ภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พืนที่รับผิด
ชอบ 101 ตาราง ิโล มตร หรือประมาณ 63,125 ไร จานวนประชา ร 5,536 คน ชาย 2,681 คน หญิง 2,855 คน หางจา ตัวอา ภอพิปูน
ประมาณ 10 ิโล มตร
อาณา ขต
ทิศ หนือ ติดตอ ับตาบล พิ่มพูนทรัพย อา ภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี และตาบล รุงชิง ิ่งอา ภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดตอ ับตาบลควน ลาง อา ภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออ ติดตอตาบล ขาพระ อา ภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันต ติดตออา ภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตาบลบ้านส้อง อา ภอ วียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
หมาย หตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สาคัญ
1.1 หลั

ณฑใน ารจัดทางบแสดงฐานะ าร งิน

ารบันทึ บัญชี พื่อจัดทางบแสดงฐานะ าร งิน ป็นไปตาม ณฑ งินสดและ ณฑคงค้าง
ตามประ าศ ระทรวงมหาดไทย รื่อง หลั ณฑและวิธีปฏิบัติ ารบันทึ บัญชี ารจัดทา
ทะ บียน และรายงาน าร งินขององค รป ครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
1.2 ราย าร ปิด ผยอื่นใด

วันทีพ
: ม
ิ พ์ : 29/10/2563 09:10:31
หน้า : 1/1

เทศบาลตําบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิน
@ สุดวันที: 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สน
ิ
ประเภททรัพย์สน
ิ

แหล่งทีม
: าของทรัพย์สน
ิ ทัง@ หมด

ราคาทรัพย์สน
ิ
ชือ
:
ปี 2563

ปี 2562

ทีด
: น
ิ
ทีด
: น
ิ ทีม
: ก
ี รรมสิทธิ D

-

จํานวนเงิน
ปี 2562

ปี 2563
รายได้

-

11,844,126.79

เงินกู้

-

6,727,000.00

เงินทีม
: ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้

-

108,200.00

-

18,679,326.79

236,400.00

อาคาร
อาคารสํานักงาน

-

9,847,721.00
รวม

ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์สาํ รวจ
ครุภณ
ั ฑ์วท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์กฬ
ี า
ครุภณ
ั ฑ์อน
ื:
รวม

-

2,142,084.00
3,516,000.00
1,217,830.00
159,850.00
211,500.00
112,568.79
6,900.00
888,000.00
74,250.00
148,723.00
20,000.00
97,500.00
18,679,326.79

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:32:05

หน้า : 1/1

เทศบาลตาบลกะทน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ปี 2563

ปี 2562

-

110,269.60

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภท ออม
ทรัพย์ เลขที่ 8140252557

2,247,766.79

2,788,080.77

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 018152362967

5,512,132.26

5,498,272.37

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่
020132258516

1,731,987.22

1,360,021.84

9,491,886.27

9,756,644.58

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภท
กระแสรายวัน เลขที่ 835-6-00430-6

รวม

วันทีพิมพ์ : 29/10/2563 11:34:04

หนา : 1/1

เทศบาลตาบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 4

เงินฝากกระทรวงการคลัง

ปี 2563

ปี 2562

เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินอุดหนุนทัว ป สาหรับดาเนิน
การตามอานาจหนาทีและภารกิจถาย อนเลือกทา-เงินเบียยัง
ชีพผูสูงอายุ

1,600.00

-

เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินอุดหนุนทัว ป สาหรับดาเนิน
การตามอานาจหนาทีและภารกิจถาย อนเลือกทา-เงินอาหาร
กลางวัน(ประถมศึกษา)

12,000.00

-

เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินอุดหนุนทัว ป สาหรับดาเนิน
การตามอานาจหนาทีและภารกิจถาย อนเลือกทา-เงินอาหาร
เสริม(นม)ประถมศึกษา

5,748.00

-

-

48,300.00

19,348.00

48,300.00

เงินอุดหนุนทัว ป สาหรับดาเนินการตามอานาจหนาทีและ
ภารกิจถาย อนเลือกทา
รวม

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:35:03
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เทศบาลตาบลกะทน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 5

เงินฝากกองทุน

ปี 2563

ปี 2562

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

958,465.95

584,425.35

รวม

958,465.95

584,425.35
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เทศบาลตาบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 6

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอการปรับปรุง
รวม

ปี 2563

ปี 2562

17,803,680.00

-

-

5,664,580.60

830,600.00

-

18,634,280.00

5,664,580.60

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:38:24
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เทศบาลตาบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี
ประเภทลูกหนี้

ปี 2563

ปี 2562

ประจาปี

จานวนราย

2563

108

1,199.24

รวม

108

รวมทั้งสิ้น

108

ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวนเงิน

ประจาปี
-

จานวนราย

จานวนเงิน

-

-

1,199.24

-

-

1,199.24

-

-
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เทศบาลตาบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 8

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
ค่าขยะ
รอการปรับปรุง
รวม

ปี 2563

ปี 2562

24,020.00

(7,980.00)

-

7,980.00

24,020.00

-
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เทศบาลตาบลกะทน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563
แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จานวนเงิน

เงินงบประมาณ

แผนงานบริหารงาน งานบริหารทั่วไป
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

4,280.00

เงินงบประมาณ

แผนงานบริหารงาน งานบริหารทั่วไป
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านสื่อสารประชา
สัมพันธ์

9,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานบริหารงาน งานบริหารทั่วไป
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เงินงบประมาณ

แผนงานบริหารงาน งานบริหารทั่วไป
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์

2,800.00

เงินงบประมาณ

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมารักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินและ
สถานที่ราชการของ
สานักงานเทศบาล
ตาบลกะทน

8,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

27,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาทาความสะอาด
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตาบลกะ
ทน

36,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาจัดเก็บขยะมล
ฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวด
ล้อม

28,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

224,900.00

เงินงบประมาณ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารต่าง ๆ

204,500.00

337,514.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการปรับปรุงโครง
หลังคาอาคาร ศพด.
วัดโพธาราม(หลังเก่า)

669,000.00

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:43:29

หน้า : 2/4

เทศบาลตาบลกะทน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563
แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จานวนเงิน

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ แผนงาน
ประสงค์/เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปโภค

ปรับภมิทัศน์พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว หม่ที่ 1
และหม่ที่ 7 ประกอบ
ด้วย การซ่อมแซม
ถนนเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร สาวอ่าวอี
เดื่อ ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ไม่มีไหล่
ทางระยะทางยาว
5.132 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
25,660 ตารางเมตร
เทศบาลตาบลกะทน
อาเภอพิปน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1
สาย

9,470,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ แผนงาน
ประสงค์/เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปโภค

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ
.42-005 สายหลุมหิน
หม่ที่ 1 บ้านกะทน
เหนือ ตาบลกะทน
กว้าง 4 เมตร ยาว
113 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 452 ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินถม
ข้างละ 0.50 เทศบาล
ตาบลกะทน อาเภอพิ
ปน จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

330,700.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ แผนงาน
ประสงค์/เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปโภค

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ปอร์ตแลนด์คอนชีเมน
คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ
42-006 สายห้วยหมื่น
สี่ หม่ที่ 7 บ้านห้วย
กลาง ตาบลกะทน
กว้าง 4 เมตร ยาว
3,220 เมตร หนา 15
ซม ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.50
เมตร พร้อมก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามห้วยหมื่นสี่
กว้าง 4 เมตร ยาว 20
เมตร ไม่มีทางเท้า
เทศบาลตาบลกะทน
อาเภอพิปน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1
สาย

5,251,000.00

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:43:29

หน้า : 3/4

เทศบาลตาบลกะทน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563
แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จานวนเงิน

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ แผนงาน
ประสงค์/เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปโภค

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ปอร์ตแลนด์คอนชีเมน
คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ
42-004 สายคลอง
ใหญ่ บ้านห้วยช่อง หม่
ที่ 8 ตาบลกะทน กว้าง
4 เมตร ยาว 3,800
เมตร หนา 15 ซม
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร
เทศบาลตาบลกะทน
อาเภอพิปน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1
สาย

3,082,680.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ แผนงาน
ประสงค์/เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปโภค

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ
.42-033 สายซอยร่วม
สุข หม่ที่ 4 บ้านปากจัง
ตาบลกะทน กว้าง 3
เมตร ยาว 228 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 684 ตาราง
เมตร เทศบาลตาบลกะ
ทน อาเภอพิปน
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

499,900.00

รวม

20,185,274.00

ปี 2562
แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จานวนเงิน

เงินงบประมาณ

แผนงานบริหารงาน งานบริหารทั่วไป
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านสื่อสารประชา
สัมพันธ์

9,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

27,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมารักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินและ
สถานที่ราชการของ
สานักงานเทศบาล
ตาบลกะทน

8,000.00

เงินงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาทาความสะอาด
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตาบลกะ
ทน

36,000.00

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:43:30

หน้า : 4/4

เทศบาลตาบลกะทน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562
แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จานวนเงิน

เงินงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

เงินงบประมาณ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมาจัดเก็บขยะมล
ฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวด
ล้อม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ แผนงาน
ประสงค์/เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อสร้างอาคารศนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
81-100 ตอกเสาเข็ม
ศนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์วัดโพธาราม

2,821,580.60

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ แผนงาน
ประสงค์/เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ
.42-001 สายคลอง
ฉลอง บ้านห้วยทราย
ขาว หม่ 5 ตาบลกะทน
กว้าง 4 เมตร ยาว
2,100 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ0.50
เมตร

2,843,000.00

รวม

453,440.80

28,000.00

6,226,021.40

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:47:13

หน้า : 1/1

เทศบาลตาบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10

เงินรับฝาก
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินรับฝากประกันสัญญา
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น

ปี 2563

ปี 2562

25,221.87

2,760.22

697,551.80

542,931.80

200.00

180.00

เงินรับฝากอื่น ๆ

รวม

โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลกะทูน

-

25,450.00

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตาบลกะทูน

-

24,550.00

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

-

206,000.00

เงินคาประกันสัญญา

-

4,050.00
722,973.67

260,050.00
805,922.02

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:49:20

หน้า : 1/1

เทศบาลตาบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้
ปี 2563
ชื่อเจ้าหนี้

โครงการที่ขอกู้

จานวนเงินที่ขอกู้

สัญญากู้เงิน
เลขที่

เงินต้นค้างชาระ

ปีสิ้นสุดสัญญา

ลงวันที่

เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินรอการปรับ
ปรุง

(862,400.00)

สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ธนาคารออมสิน สาขา กรุงเทพฯ

กอสร้างสานักงานเทศบาล
ตาบลกะทูน

4,830,000.00

ร.9/2560

21/6/2560

4,830,000.00

21/6/2570

สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ธนาคารออมสิน สาขา กรุงเทพฯ

จัดซื้อรถบรรทุกน้าดับ
เพลิงเอนกประสงค์ ขนาด
3,000 ลิตร

1,897,000.00

ร.4/2559

28/12/2559

1,897,000.00

28/12/2569

รวม

6,727,000.00

5,864,600.00

รวมทั้งสิ้น

6,727,000.00

5,864,600.00

ทั้งนี้ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทาสัญญากู้เงินแล้วอยูระหวางการรับเงิน จานวน ....................................... บาท

ปี 2562
ชื่อเจ้าหนี้

โครงการที่ขอกู้

จานวนเงินที่ขอกู้

สัญญากู้เงิน
เลขที่

เงินต้นค้างชาระ

ปีสิ้นสุดสัญญา

ลงวันที่

เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน(ปรับปรุง
บัญชี)

(189,700.00)

เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน(ปรับปรุง
บัญชี)

(672,700.00)

สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ธนาคารออมสิน สาขา กรุงเทพฯ

กอสร้างสานักงานเทศบาล
ตาบลกะทูน

4,830,000.00

ร.9/2560

21/6/2560

4,830,000.00

21/6/2570

สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ธนาคารออมสิน สาขา กรุงเทพฯ

จัดซื้อรถบรรทุกน้าดับ
เพลิงเอนกประสงค์ ขนาด
3,000 ลิตร

1,897,000.00

ร.4/2559

28/12/2559

1,897,000.00

28/12/2569

รวม

6,727,000.00

5,864,600.00

รวมทั้งสิ้น

6,727,000.00

5,864,600.00

ทั้งนี้ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทาสัญญากู้เงินแล้วอยูระหวางการรับเงิน จานวน ....................................... บาท

วันที่พิมพ์ : 29/10/2563 11:51:04

หน้า : 1/1

เทศบาลตาบลกะทูน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 12 เงินสะสม
ปี 2563
เงินสะสม 1 ตุลาคม

6,447,849.40

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
หัก
บวก

2,702,682.00

1,964,473.08

4,400,477.67

294,670.96

660,071.65

เงินทุนสารองเงินสะสม

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก
เงินทุนสารองเงินสะสม
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี

หัก

ปี 2562

จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม 30 กันยายน
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1,669,802.12

3,740,406.02

672,700.00

678,961.38

3,438,228.40

(1,095,726.28)

674,200.00

3,745,167.40

5,352,123.12

6,447,849.40

ปี 2563

ปี 2562

-

-

958,465.95

584,425.35

1.

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

2.

เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

3.

เงินทุนส่งเสริมอาชีพ

-

-

4.

เงินฝากกองทุนอื่นๆ

-

-

5.

ลูกหนี้ค่าภาษี

1,199.24

-

6.

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

24,020.00

-

7.

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชาระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

862,400.00

862,400.00

8.

เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้

3,506,037.93

5,001,024.05

5,352,123.12

6,447,849.40

ปี 2563

ปี 2562

0.00

0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน
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