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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563  

********************* 
 

  อาศัยอำนาจความตามหมวดที่ 10 การตรวจเงิน  ข้อ ๑๐๑ “ให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเวลาอันควร” แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   2547 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ.2561)   องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเทพาลัย  ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจำปีงบประมาณ 2563  เสร็จสิ้นแล้ว 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  31 เดอืน ตุลาคม พ.ศ.    2563 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

               (นายพิสุทธิ์   พร้อมจะบก)  
                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 16,201,544.38 42,489,953.69

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 25,305,618.89 35,402,006.85

      เงินฝากกระทรวงการคลัง 4 4,700.00 -

      รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5 9,451,000.00 5,685,705.84

      ลูกหนี้ค่าภาษี 6 2,375.30 6,112.29

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 2,600.00 -

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,766,294.19 41,093,824.98

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

      ลูกหนี้เงินสะสม - 40,000.00

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 40,000.00

รวมสินทรัพย์ 34,766,294.19 41,133,824.98

ทุนทรัพย์สิน 2 16,201,544.38 42,489,953.69

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

      รายจ่ายค้างจ่าย 8 12,264,370.40 7,036,338.66

      เงินรับฝาก 9 2,273,908.84 1,941,795.16

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,538,279.24 8,978,133.82

หนี้สินไม่หมุนเวียน

      เจ้าหนี้เงินสะสม - 40,000.00

      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน - 40,000.00

รวมหนี้สิน 14,538,279.24 9,018,133.82

เงินสะสม

เงินสะสม 10 10,564,608.99 16,818,574.25

เงินทุนสํารองเงินสะสม 11 9,663,405.96 15,297,116.91

รวมเงินสะสม 20,228,014.95 32,115,691.16

รวมหนี้สินและเงินสะสม 34,766,294.19 41,133,824.98

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

(นางอุไร  เจือหนองคล้า)

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

ผู้อํานวยการกองคลัง

(นางสุภาภรณ์  การถาง)

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

วันที่พิมพ์ : 4/11/2563  09:43:04 หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



ข้อมูลทั่วไป

                         องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตําบลเทพาลัย อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเลือกตัง จํานวน 14 หมู่บ้าน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
                         การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด
                         ในงวดปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย ได้เปลี่ยนวิธีการคํานวณยอดเงินสะสมประจําปีเป็นเงินทุน
สํารองเงินสะสม จากเดิมให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละ 25 เปลี่ยนเป็นกันยอดเงินสะสมประจําปีการตรวจเงินขององคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  13:39 หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563



ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ปี 2563 ปี 2562

อาคาร

อาคารสํานักงาน 1,188,600.00 1,188,600.00

อาคารเพื่อการพักอาศัย 976,824.00 976,824.00

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 3,759,000.00 3,693,000.00

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 2,002,453.82 1,693,587.13

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,499,500.00 3,499,500.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,171,107.00 1,141,207.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 442,053.00 371,753.00

ครุภัณฑ์การเกษตร 967,675.00 967,675.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 63,960.00 63,960.00

ครุภัณฑ์สํารวจ 173,500.00 162,500.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 -

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 928,871.56 775,171.56

ครุภัณฑ์การศึกษา 91,000.00 65,500.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 137,100.00 127,600.00

ครุภัณฑ์ดนตรี 148,800.00 148,800.00

ครุภัณฑ์สนาม 119,500.00 119,500.00

ครุภัณฑ์อื่น 491,600.00 491,600.00

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ จํานวนเงิน

ปี 2563 ปี 2562

รายได้ 13,386,720.38 12,711,953.69

รับโอน 2,814,824.00 29,778,000.00

รวม 16,201,544.38 42,489,953.69

วันที่พิมพ์ : 4/11/2563  09:45:12 หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน



ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ปี 2563 ปี 2562

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น - 27,003,176.00

รวม 16,201,544.38 42,489,953.69

วันที่พิมพ์ : 4/11/2563  09:45:12 หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปี 2563 ปี 2562

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ออม
ทรัพย์ เลขที่ 302-0-45286-4

7,845,482.07 13,586,259.49

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 568-2-46815-7

844,976.94 5,399,502.36

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 568-2-78013-5

1,805,411.30 1,798,824.24

ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจํา เลขที่ 
34254001481-4

4,594,674.23 4,544,665.95

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 
052540705937

10,215,074.35 6,423.60

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 
300035373194

- 10,066,331.21

รวม 25,305,618.89 35,402,006.85

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  13:40:49 หน้า : 1/1



หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง ปี 2563 ปี 2562

เงินฝากกระทรวงการคลัง 4,700.00 -

รวม 4,700.00 -

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  13:56:15 หน้า : 1/1



หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ปี 2563 ปี 2562

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 9,451,000.00 5,685,705.84

รวม 9,451,000.00 5,685,705.84

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  13:57:54 หน้า : 1/1



หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีค่าภาษี

ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน
2559  - 2559  -
2560  - 2560  -
2561  - 2561  -
2562 2562 2 4,261.25
2563 1 480.00  -  -

รวม 1 480.00  - 2 4,261.25  
 -  - 2561 10 350.04
 -  - 2562 26 1,501.00   

2563 12 537.00  -  -
รวม 12 537.00 36 1,851.04  

ภาษีป้าย  -  -  -  -
รวม  -  -  -  -

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2563 39 1,358.30    
รวม 39 1,358.30    -  -

รวมท้ังส้ิน 52 2,375.30    - 38 6,112.29  

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ภาษีบ ารุงท้องท่ี

ลูกหน้ีค่าภาษี

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

ปี 2563 ปี 2562



หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ปี 2563 ปี 2562

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าขายแบบแปลน 2,600.00 2,600.00 -

รวม 2,600.00 -

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  14:01:25 หน้า : 1/1



ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

767,430.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 259,940.40

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

87,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเทพาลัย

716,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกสระ
เจ้าหัว บ้านโคกสง่า 
หมู่ที่ 13 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

377,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโคกแปะ  
หมู่ที่ 3  (ที่นานางวัล
ภา ว่านพลูกลาง - ที่นา
สุภารัตน์  โชตินอก)

112,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างประปาบาดาล
ภายในสํานักงาน อบต
.เทพาลัย

300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 
OTOP อบต.เทพาลัย  
หมู่ที่ 9

194,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
ไม่เกิน 50 คน สําหรับ 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก

1,650,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
ไม่เกิน 50 คน สําหรับ 
ศพด.บ้านคอนเมือง

1,650,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย
บ้านกระถิน ม.5

2,700,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต สาย
บ้านกระถิน ม.5 กว้าง 
6 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.05 ม.

870,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
บ้านกระถิน ม.5

2,581,000.00

รวม 12,264,370.40

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  14:03:52 หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย



ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

716,240.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 455,392.82

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

66,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 113,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสทาง
หลวง นม.ถ. 
0175-04 สาย
บ้านกระถิน ม.5 ถึง
บ้านหนงบัวโคก ม.7

1,988,039.84

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านวัด ม.9

3,697,666.00

รวม 7,036,338.66

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  14:03:52 หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย



หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก ปี 2563 ปี 2562

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 33,595.59 17,158.88

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% - 113.40

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 6% - 32.64

เงินรับฝากประกันสัญญา 429,625.00 108,005.00

เงินรับฝากประกันสังคม 4,060.00 9,596.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 4,800.00 3,390.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,801,828.25 1,798,824.24

เงินรับฝากอื่น ๆ

เงินรับฝากอื่น - เงินค่ารักษาพยาบาลโอนจาก สปสช. - 2,580.00

ประกันสัญญา - 2,095.00 4,675.00

รวม 2,273,908.84 1,941,795.16

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  14:04:39 หน้า : 1/1



ปี 2563 ปี 2562

เงินสะสม 1 ตุลาคม 16,818,574.25 13,308,933.17

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 2,060,086.97 4,405,761.84

หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม 309,013.05 660,864.28
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก

เงินทุนสํารองเงินสะสม 1,751,073.92 3,744,897.56

รับคืนเงืนสะสม 2,663.82 94,791.66

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี 36,457.00 1,161,451.86

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 8,044,160.00 (6,253,965.26) 1,491,500.00 3,509,641.08

เงินสะสม 30 กันยายน 10,564,608.99 16,818,574.25

เงินสะสม 30 กันยายน  ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน - -

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. - -

3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ - -

4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ - -

5. ลูกหนี้ค่าภาษี 2,375.30 6,112.29

6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - -

7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชําระหนี้แล้ว 
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

- -

8. เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 10,562,233.69 16,812,461.96

10,564,608.99 16,818,574.25

ปี 2563 ปี 2562

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 1,165,000.00 2,583,500.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  14:05:48 หน้า : 1/1

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

หมายเหตุ 10 เงินสะสม



ปี 2563

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิน 
ม.5 จํานวน 2 ช่วง

355,000.00 355,000.00 - 355,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ 
ม.4 (จากบล็กคอนเวิส-สําสะแทด)

461,000.00 461,000.00 - 461,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างฝารางระบายนํ้า บ้านบุ
ตําแย ม.1 (สายบ้านนายบัญชา 
ใหญ่นํ้า-บ้านนายสมใจ อนันทวัน)

182,000.00 182,000.00 - 182,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค วางท่อระบายนํ้า บ้านตะคร้อ
มิตรภาพ หมู่ที่ 14 จํานวน 3 จุด

167,000.00 167,000.00 - 167,000.00 -

รวม 1,165,000.00 1,165,000.00 - 1,165,000.00 -

ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิน 
ม.5 (สายจากถนนเจนจบทิศถึง
ฝายนํ้าล้น)

112,000.00 - - 112,000.00 112,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตําแย 
ม.1 (สายบ้านบุตําแยไปสวนป่า
หนองแซง)

361,000.00 - - 361,000.00 361,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
พานปาน ม.6 (สายไปโนนพุทซา)

466,000.00 - - 466,000.00 466,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกระถิน หมู่ที่ 
5(สายบ้านนางกมลเนตร อิน
ทะสิงห์ ถึงบ้านนายอํานาจ ภักดี
นอก)

400,000.00 400,000.00 - 400,000.00 -

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า : 1/2วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  14:06:21

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมูที่ 4 
(สายเหมืองนํ้าสาธารณะบ้านนาย
อ่อน ศิริอาจ ถึงทางแยกหนองตา
วงศ์)

330,000.00 330,000.00 - 330,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตะคร้อมิตรภาพ 
หมู่ที่ 14 

119,000.00 119,000.00 - 119,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 9 (สาย
บ้านนายสุนัน  สนตาเถร ถึงถนน
คอนกรีตเดิม)

203,500.00 203,500.00 - 203,500.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
พรานปาน หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายวี
นัส พิศนอก ถึงบ้านนายเที่ยง 
จําปามา)

302,000.00 302,000.00 - 302,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 16 

123,000.00 123,000.00 - 123,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค วางท่อระบายนํ้า บ้านตะคร้อ
มิตรภาพ หมู่ที่ 14 จํานวน 3 จุด

167,000.00 167,000.00 - 167,000.00 -

รวม 2,583,500.00 1,644,500.00 - 2,583,500.00 939,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า : 2/2วันที่พิมพ์ : 27/10/2563  14:06:21

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม



ปี 2563

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

- - - - - -

รวม - - - - -

ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริใเหล็ก 
บ้านบุตําแย ม.1 จํานวน 2 ช่วง

85,000.00 - - 85,000.00 85,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมพื้นที่่ทางแยก บ้าน
โนนคูณพัฒนา ม.17 (สายหน้า
บ้านนายสุรศักดิ จําปาสี)

105,000.00 - - 105,000.00 105,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนวัว ม.8 (สายบ้านนาย
บุญใต้ สุภมาตร-บ้านนางสาวพิมพ์
บังอร คูเลอร์)

241,000.00 - - 241,000.00 241,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อ ม.4

408,000.00 - - 408,000.00 408,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อมิตรภาพ ม.14 (จาก
หน้าบ้านนางสํารวย สุข
สนวน-เขตเทศบาลตําบลเทพาลัย

473,000.00 - - 473,000.00 473,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้อยพัฒนา ม.16 (จากบ้าน
นายพวง คําลาย-หน้าวัดศรีศักดิ
ภาวนาราม)

453,000.00 - - 453,000.00 453,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัวโคก ม.7 (สายที่นาง
เกิด เฉลี่ยกลาง-บ้านนายทองพูน 
รอดวินิจ)

41,000.00 - - 41,000.00 41,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ 11 เงินทุนสํารองเงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนทะ
บวง ม.11 (ที่นานายทวัชชัย 
ลานอก-ที่นานางยวง กมลกลาง)

278,000.00 - - 278,000.00 278,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิน 
ม.5 (จากถนนสาย
บ้านกระถิน-บ้านหนองบัวโคก ถึง
ที่นานายครรชิต รัคนวัน)

143,000.00 - - 143,000.00 143,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอน
เมือง ม.2

324,000.00 - - 324,000.00 324,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ 
ม.4

469,000.00 - - 469,000.00 469,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวัด ม.9 
(แยกลําระเริง-เชื่อถนนมิตรภาพ)

433,000.00 - - 433,000.00 433,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระ
ปทุม ม.12 (จากสามแยกป่าช้าถึง
เขตตําบลขามสมบูรณ์)

433,000.00 - - 433,000.00 433,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
บัวโคก ม.7 (สายบ้านนางส่วย ใจ
นอก-เขต อบต.ขามสมบูรณ์)

361,000.00 - - 361,000.00 361,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโคก
แปะ ม.3

209,000.00 209,000.00 - 209,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนวัว ม.8 (สาย
ไปบ้านโกรก)

411,000.00 - - 411,000.00 411,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านสระปทุม ม.12 (นายบุญรอด 
แพงพุย)

180,000.00 - - 180,000.00 180,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระเจ้าหัว บ้าน
โคกสง่า ม.13

494,000.00 - - 494,000.00 494,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริม
ผิวจราจร บ้านบุตําแย ม.1

268,000.00 - - 268,000.00 268,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวจราจร บ้านน้อย
พัฒนา ม.16 (จากหน้าบ้านนาย
สุบิน-บ้านนางหนูทิพย์ สายหล้า)

155,000.00 - - 155,000.00 155,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค วางท่อระบายนํ้า บ้านหนองพราน
ปาน ม.6 (บริเวณบึงบริบูรณ์)

46,000.00 - - 46,000.00 46,000.00

รวม 6,010,000.00 209,000.00 - 6,010,000.00 5,801,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ 11 เงินทุนสํารองเงินสะสม



รายการ/หมวด ประมาณการ รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา
00210

แผนงานสาธารณสุข
00220

ราย
จ่าย

รายจ่าย

งบกลาง 14,290,402.00 13,571,204.70 - 13,571,204.70 - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,409,120.00 3,200,539.00 - 3,200,539.00 3,200,539.00 - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,359,650.00 9,753,671.00 - 9,753,671.00 6,677,514.00 - 2,285,100.00 -

ค่าตอบแทน 1,778,800.00 1,429,034.75 - 1,429,034.75 1,377,878.00 - 24,400.00 -

ค่าใช้สอย 3,617,990.00 2,083,613.77 - 2,083,613.77 903,526.57 106,913.00 735,428.00 79,760.00

ค่าวัสดุ 2,470,798.00 1,958,492.34 25,479.00 1,983,971.34 429,920.26 40,000.00 1,220,772.12 147,399.10

ค่าสาธารณูปโภค 344,000.00 246,103.25 - 246,103.25 216,730.75 - 24,878.50 -

ค่าครุภัณฑ์ 794,400.00 783,000.00 25,500.00 808,500.00 536,900.00 - 220,900.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,894,000.00 3,713,165.35 9,451,000.00 13,164,165.35 - - - -

รายจ่ายอื่น 20,000.00 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00 - - -

เงินอุดหนุน 2,480,000.00 2,187,540.00 - 2,187,540.00 15,000.00 - 1,912,840.00 259,700.00

รวมจ่าย 43,459,160.00 38,944,364.16 9,501,979.00 48,446,343.16 13,376,008.58 146,913.00 6,424,318.62 486,859.10

ราย
รับ

รายรับ

ภาษีอากร 115,000.00 18,727.41 - 18,727.41 - - - -

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 184,200.00 117,052.25 - 117,052.25 - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน 250,000.00 308,327.49 - 308,327.49 - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด 25,500.00 18,120.00 - 18,120.00 - - - -

รายได้จากทุน 500.00 - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 19,135,000.00 17,801,757.98 - 17,801,757.98 - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 23,748,960.00 22,740,466.00 - 22,740,466.00 - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 9,501,979.00 9,501,979.00 - - - -

รวมรับ 43,459,160.00 41,004,451.13 9,501,979.00 50,506,430.13 - - - -

รายรับสูงกว่าหรือตํ่ากว่ารายจ่าย 2,060,086.97

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

(นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

(นางอุไร  เจือหนองคล้า)

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

ผู้อํานวยการกองคลัง

(นางสุภาภรณ์  การถาง)

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

วันที่พิมพ์ : 22/10/2563  10:32

หน้า : 1/2
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อ. คง

จ. นครราชสีมา



รายการ/หมวด แผนงานสังคมสงเคราะห์
00230

แผนงานเคหะและชุมชน
00240

แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

00250

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

00260

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310

แผนงานการเกษตร
00320

แผนงานงบกลาง
00410

ราย
จ่าย

รายจ่าย

งบกลาง - - - - - - 13,571,204.70

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - 791,057.00 - - - - -

ค่าตอบแทน - 26,756.75 - - - - -

ค่าใช้สอย - 103,120.00 92,905.00 40,166.20 - 21,795.00 -

ค่าวัสดุ - 145,879.86 - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค - 4,494.00 - - - - -

ค่าครุภัณฑ์ - 50,700.00 - - - - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 13,164,165.35 - -

รายจ่ายอื่น - - - - - - -

เงินอุดหนุน - - - - - - -

รวมจ่าย - 1,122,007.61 92,905.00 40,166.20 13,164,165.35 21,795.00 13,571,204.70

ราย
รับ

รายรับ

ภาษีอากร - - - - - - -

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต - - - - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน - - - - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด - - - - - - -

รายได้จากทุน - - - - - - -

ภาษีจัดสรร - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - - - - - -

รวมรับ - - - - - - -

รายรับสูงกว่าหรือตํ่ากว่ารายจ่าย

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

(นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

(นางอุไร  เจือหนองคล้า)

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

ผู้อํานวยการกองคลัง

(นางสุภาภรณ์  การถาง)

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

วันที่พิมพ์ : 22/10/2563  10:32

หน้า : 2/2
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อ. คง

จ. นครราชสีมา



“ ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

เรื่อง   ผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
********************* 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบยองสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ม าตรา 72 โดย
ประชาชนและผู้สนใจสามารถขอรบัข้อมูล ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำลเทพาลัยในวันเวลาราชการและ
ที่เวปไซด ์www.taepalai.go.th 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  30  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

               (นายพิสุทธิ์   พร้อมจะบก)  
                      นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


