
“ ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

เรื่อง   รายงานเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 
********************* 

 

  อาศัยอำนาจความตามหมวดที่ 10 การตรวจเงิน  ข้อ 93 “ให้หน่วยงานคลังจัดทำ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ
แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี ” แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ.2561 

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  ได้รายงานยอดเงินสะสม ครั้งที่ 1  
ปีงบประมาณ 2564  เสร็จสิ้นแล้ว 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  20 เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

(ลงชื่อ)      พิสุทธิ์   พร้อมจะบก 
               (นายพิสุทธิ์   พร้อมจะบก)  
                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สินทรัพย์ ผลต่าง

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) (337,054.80)
ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 1,640,496.83
เงินลงทุนระยะส้ัน 18,610.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (2,600.00)
อาคาร 2,200,234.93
ครุภัณฑ์ 2,232,715.58
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 66,529,432.46
งานระหว่างก่อสร้าง 4,787,804.38

รวมสินทรัพย์ 77,069,640.37
หน้ีสินและเงินสะสม

เจ้าหน้ี 7,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 54,820.87
รายได้รับล่วงหน้า 1,474,339.38
เงินประกัน (63,250.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (3,064.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) 3,583.05
เงินประกัน - ระยะยาว 99,825.00
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23,021,082.40

รวมหน้ีสิน 24,594,936.70
เงินสะสม 44,156,496.73
เงินทุนส ารองเงินสะสม (541.21)
ผลต่างของการด าเนินงานไตรมาส 8,318,748.15

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 77,069,640.37

เพียง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย

ณ 30 กันยายน 
2563

ณ 31 มีนาคม 2564

20,715,644.66 20,378,589.86
2,375.30 1,642,872.13

4,594,674.23 4,613,285.22
2,600.00 -

- 2,200,234.93
- 2,232,715.58
- 66,529,432.46
- 4,787,804.38

25,315,294.19 102,384,934.56

- 7,600.00
33,595.59 88,416.46

- 1,474,339.38
- (63,250.00)

8,860.00 5,796.00
1,801,828.25 1,805,411.30

429,625.00 529,450.00
- 23,021,082.40

2,273,908.84 26,868,845.54
11,538,323.83 55,694,820.56
11,503,061.52 11,502,520.31

        

- 8,318,748.15
25,315,294.19 102,384,934.56

         

สภุาภรณ์  การถาง                      อไุร  เจอืหนองคลา้                       พสิทุธิ ์ พรอ้มจะบก
...........................                   ........................... ..............................

(นางสุภาภรณ์  การถาง)                (นางอุไร  เจือหนองคล้า)                 (นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก)       
ผู้อ านวยการกองคลัง                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           นายกองค์การบริหารส่วนต าบล



หมายเหตุ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564
รายการ จ านวนเงิน

เงินสด 370.46
   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาบัวใหญ่

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขท่ี 302-0-45286-4 7,426,467.73
   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาคง

   ธนาคารออมสิน  สาขาคง

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขท่ี 568-2-46815-7 918,427.40
ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขท่ี 568-2-78013-5 1,805,411.30

ประเภทประจ า  บัญชีเลขท่ี 34254001481-4 4,613,285.22
   รวม 24,991,875.08

   ธนาคารออมสิน  สาขาสาขาคง
ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขท่ี 052540705937 10,227,912.97



หมายเหตุ 4
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย

รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

รายการ จ านวนเงิน
เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันสังคม 996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอ่ืน 4,800.00

รวม 5,796.00



หมายเหตุ 4
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว 1,805,411.30
รวม 1,805,411.30

รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว
เพียง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

รายการ จ านวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะยาว


